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  Kedves Olvasóink! 
Már javában tombol a tavasz, kizöldült és virágba 
borult a természet. Ennek ellenére találkozóink 

még az online térbe szorultak, ahogy a költészet napi 
megemlékezésünk, és több nemzetközi konferencia is, 
melyekről részletes beszámolókat olvashatnak aktuális 
lapunkban. 

Fontos megemlíteni, hogy könyvtárunk újra kinyitha-
tott az alábbi szabályok szerint: 

 érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt, és 

 a 18. életévét be nem töltött személy szülői kísérettel, 

amennyiben a szülő rendelkezik védettségi igazolvány-
nyal 

A védettségi és a személyi igazolványt minden esetben 
ellenőrizzük. 
Ugyanezen szabályokkal újra üzemel a szálláskiadás az 
Alkotóházban. 
Kérünk mindenkit a szabályok betartására! 
Ahogy minden, egyszer ez is a múlté lesz! Addig is jó 
egészséget és örömteli olvasást! 

Simon Tamara 
főszerkesztő 

Önkormányzati  hírek  

                     Kedves Olvasók! 

Az elmúlt pár hónap a falu és Önkormányzatunk 
életében – a kényszerű leállás ellenére is—bővelkedett 
eseményekben. Talán a legnagyobbakkal kezdem. Elin-
dult a Franciska-lakópark közművesítése. A terveink és 
reményeink szerint ez év végéig valamennyi közművet 
sikerül lefektetni. Ezt vállaltuk a 20 db telek jövendőbeli 
tulajdonosa felé, akik közül tízen előszerződéssel, míg 
tízen már végleges szerződéssel rendelkeznek. Akik kifi-
zették a teljes vételárat, azok közül többen—még közmű-
vek nélkül is—megkezdték az építkezést. Ez év januárjá-
tól már nem volt szabad telek és legalább negyven (!) 
csalódott érdeklődőt tájékoztattam eddig erről. 1334 fő 
Sopronkövesd jelenlegi lakossága! Ez a lakosságszám is 
elhangzott a 24 fős bölcsődénk alapkő-letételénél, ahol a 
megjelent politikusokkal együtt megállapíthattuk, hogy 
mégis csak van jövőképe és népességmegtartó ereje fa-
lunknak. 

Számos nemzetközi pályázat konferenciáján is résztve-
vő, sőt előadó is volt falunk. A vírus miatt sajnos csak 
online térben. Ha nincs a vírus, március közepén, több 
napra 60-70 fő érkezett volna Sopronkövesdre a Francis-

ka majorba az EFYRA projekt keretében Szlovéniából, 
Horvátországból, Spanyolországból, Szerbiából, Macedó-
niából, Lettországból és hazánkból. E konferencián elő-
adást tartott professzor Obádovics Csilla és Deák Máté 
képviselőnk is. Mindkettejük írását olvashatják lapunk-
ban. Pár hétre rá már az EACEA projektben szerepel-
tünk Szlovákiával, Csehországgal, Lengyelországgal, 
Ausztriával együtt. Majd pár nap és a MULTIPLY kör-
nyezetvédelmi projekt nemzetközi programzáróját tar-
tottuk többek közt Ausztria, Németország, Olaszország, 
Franciaország részvételével. Ezen én is tarthattam elő-
adást Zöldszívű falunkról. Kérdezhetik többen: mire jók 
ezek a pályázatok, hiszen nem épül belőlük út, járda, de 
még zebra sem? A válaszunk az, hogy nem minden pá-
lyázati kiírás építési jellegű. A kisebb eszközbeszerzése-
ken túl, sokat adhat a résztvevőknek így falunknak is az 
országos vagy nemzetközi kapcsolatrendszer, amelyet 
megszerzünk, és sokszor egy ilyen kapcsolat vagy részvé-
tel ad lehetőséget újabb pályázaton való indulásra is. 
Most szlovén felkérésre épp egy uniós pályázat benyújtá-
sára készülünk, melyen a helyi és a térség fiatal gazdái a 
célközönség. 

Majdnem elfelejtettem: bölcsődénk alapkőletételekor 
Barcza Attila térségünk országgyűlési képviselője jelen-
tette be, hogy egyházközségünk templom felújításra 15 
millió forint támogatásban részesül. Örömteli a hír, hi-
szen a templom külső homlokzatára ráfér a felújítás, 
amit önkormányzatunk néhány éve - amikor költségveté-
sünk még engedte - szeretett volna megfinanszírozni. 
Sajnos az egyházközség akkori tanácsadó testülete nem 
fogadta el felajánlásunkat.  

Szintén egyházközségünkhöz kapcsolódó hír, hogy kez-
deményezték a legértékesebb kotecsi parkerdei rész hasz-
nálati jogának megszerzését a Tanulmányi Erdőgazdaság-
nál. A TAEG új vezetése elismerte önkormányzatunk 
eddigi munkáját és erőfeszítéseit a parkerdő fenntartásá-
val kapcsolatban, így a fenntartói jogot az érvényes szer-
ződés alapján továbbra is Sopronkövesd Község Önkor- 
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mányzatának biztosítják. Valamint előzetes, elvi hozzájá-
rulásukról biztosítottak az ősszel pályázati finanszírozás-
ból megvalósuló meseösvény záró állomásainak parkerdei 
telepítéséhez. Továbbá támogatják Grubits János - a kará-
csonykor, közösségi munkája révén önkormányzatunk 
által oklevéllel elismert - hidegségi fafaragó felajánlását, 
mely egy komplett stáció megvalósítását és telepítését 
jelenti parkerdőnkbe. Köszönet mindenkinek a támoga-
tásért és az önzetlenségért! Bízom abban, hogy a megva-
lósuló keresztút közelebb hozza egymáshoz a két testüle-
tet és a keresztút felszentelésén együtt ünnepelhetünk! A 
vírushelyzet alatt egyébként magam is örömmel tapasz-
taltam mennyien érkeznek a parkerdőbe, a kápolnához 
és a Cifra-hídi ösvényre. Vannak további terveink is egy 
kutyás tanösvény és (le sem merem írni) a valamikori 
lóvasút egy szakaszának visszaállítására. Természetesen 
ebben a helyzetben ezekre csak pályázati forrást szabad 
fordítanunk.  

 Egy másik parkot is megemlítek. Öröm látni, a Liliom 
utcai tónál a kondiparkot használókat. Az utca végén 
pedig már itt vannak hivatásos tűzoltóink! Tovább növe-
kedhet a falu effektív biztonságérzete és tervezzük, hogy 
a tavaly pályázatból beszerzett újraélesztő készülék is itt 
kerül elhelyezésre. Molnár Sándor jóvoltából egy tájékoz-
tató cikket is kaptunk az őrsről. 

A Magyar Telekommal vettem fel immár másodszor a 
kapcsolatot, arról, hogy szerelőik a vezetékes telefonok 
lemondása esetén a vezetéket csak az adott házról vágják 
le. Jó esetben a másik végéig összetekerik, rosszabb eset-
ben csak hagyják lengedezni a szélben. Ilyenkor kapjuk a 
lakossági bejelentéseket, hogy „lóg egy villanydrót, nem 
tudjuk, van-e benne áram”. A lógó vezetékeket a szolgál-
tató elmondása szerint megszüntette. Kérem, ha még 
mindig látnának ilyet, házszámmal együtt jelezzék hiva-
talunknak! 

Életfáink főszereplők voltak a bölcsődei alapkőletétel 
sajtónyilatkozatainál is. Sajnos a tavalyi után még ez év-
ben sem ünnepelhetjük együtt az új levelek kihelyezését. 
Köszönet Kottrik Zoltán ötletgazdának és alkotónak az 
új levelek elhelyezéséért, valamint a Sopronkövesd Fejlő-
déséért Egyesület két tagjának Kazinczy Péternek és Mi-
hócza Lászlónak az Életfák alatti parkosításért. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

És még három pályázat a végére is maradt! Öntsünk 
tiszta vizet a pohárba! Mondhatnám az ismerős szólást az 
elsővel kapcsolatban. Felkerestek ugyanis bennünket egy 
osztrák-magyar most beadandó pályázattal kapcsolatban, 
melyben mérőállomásokat és kutatási eszközöket telepí-
tenének a Füles patak magyar és osztrák határközeli fal-
vaiban. Nem lenne rossz dolog, hiszen Fülesről a szenny-
víztisztítóból a „tisztított” víz a patakunkba folyik. Sajnos 
tökéletes tisztítás a mai időben még nem létezik, maxi-
mum az űrhajósoknak, akiknek a vizeletéből is kivonják 
a vizet az űrben. Már most köszönöm azoknak a helybéli 
telektulajdonosoknak, akik a pályázatot benyújtó és ve-
lem a területet bejáró szakembereket egyből segítségük-
ről biztosították. 

Most nyújtunk be egy pályázatot a meseösvény hinta-
parkjának napozóstégeire, valamint benyújtottuk térzene 
pályázatunkat is, amely egy év alatt 30 kisebb zenei ren-
dezvényt, fellépőt támogat. Sikeres pályázat esetén falunk 
rendezvényein, ünnepségein, túráin a résztvevők zenét, a 
zenészek pedig munkát kapnak. Mindenki jól jár! Remé-
lem, nyerünk!  

A tavasz és a közelgő nyár eljövetelével megjöttek gó-
lyáink, fecskéink és az erdei motorosok is. Vadászaink is 
jelezték, hogy a Natura 2000-es területen szabálytalanul 
járó, természetet károsító, vadakat zavaró motorosaink-
nak és quadosainknak a sisak ilyenkor az anonimitást, a 
felelősségvállalástól való menekülést is jelenti. Sajnos a 
falut, az erdőt járva tapasztalom és vallom, hogy az em-
ber akkor mutatja meg az igazi arcát, amikor azt hiszi, 
hogy senki sem látja. Ilyenkor sokak esetében vannak  
kellemetlen pillanatok és van a szégyenkezés is. Például 
illegális hulladéklerakáskor, lopás tettenérésekor, csikk 
vagy szemét eldobálásakor még annak is, aki szemtanújá-
vá vált az esetnek. Kérem, merjék szóvá tenni ezt!  

A lenti fotókon szereplő illegális szemétlerakót beazo-
nosítottuk, rendőrségi feljelentés helyett felajánlottuk 
neki, hogy szállítsa el.  Az elkövető élt a lehetőséggel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tiszta, rendezett falunkért, köszönöm, köszönjük! 

Fülöp Zoltán 
polgármester 
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Óvjuk környezetünk tisztaságát !  

A lakosság figyelmét több fórumon is felhívtuk az ille-
gális szemételhelyezésre és az Önkormányzat is folyama-
tosan gyűjti a település bel- és külterületén eldobált sze-
metet, de ezek ellenére gyakori probléma községünkben 
is a hulladék. A múlt év azonos szakában is írtunk már 
erről, de a helyzet – sajnos – nem változik. 

A település közigazgatási területén, az elmúlt időszak-
ban is több helyen találkoztunk illegálisan lerakott hulla-
dékkal. Kisebb mennyiségben útszélen, erdőszélen eldo-
bott, elszórt szemétbe vagy lerakott törmelékbe botlunk, 
útkereszteződésekben, félre eső belterületi szakaszokon 
nemcsak a kommunális hulladékot rakják le, hanem épí-
tési törmeléket, bútorokat, elektronikai hulladékot, gumi-
abroncsokat is találtunk. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
(továbbiakban: Ht.) rendelkezései irányadóak az eljárá-
soknál. 

 A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezelésé-
ről. (Hulladékbirtokos: a hulladéktermelő továbbá bár-
mely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birto-
kában van. 

A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről 
a) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben 

vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy 
ártalmatlanító eljárás, 

b) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása, 
c) a hulladék szállítónak történő átadása, 
d) a hulladék gyűjtőnek történő átadása, 
e) a hulladék közvetítőnek történő átadása, 
f) a hulladék kereskedőnek történő átadása, 
g) a hulladék közszolgáltatónak történő átadása - ide-

értve a hulladék hulladékgyűjtő ponton vagy hulladék-
gyűjtő udvarban történő átadásának esetét is -, vagy 

h) a hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötele-
zettnek történő átadása útján gondoskodik. 

 
A hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, 

a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. 

Nem mentesül a hulladék birtokosára, illetve tulajdonosá-
ra vonatkozó szabályok alól az, aki a birtokában, illetve 
tulajdonában lévő hulladéktól nem a – fentiekben felso-
rolt - meghatározott módon válik meg. Az ingatlanon el-
lenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elha-
gyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsé-
ge a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.  

A környezetvédelmi hatóság az Ht-ben meghatározott 
előírások teljesítése érdekében a hulladékbirtokost, a hul-
ladék tulajdonosát, illetve a környezethasználót kötelezi a 
jogszabályban foglalt vagy hatósági határozatban előírt 
kötelezettségeinek betartására, illetve a jogsértő állapot 
megszüntetésére, ha az abban foglalt előírásokat a hulla-
dék birtokosa, tulajdonosa megszegi. 

Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés befejezéseként meg-
állapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági 
döntésben foglalt előírásokat megsértette és a jogszabály 
vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás 
megszüntetésével vagy jogszerű állapot helyreállításával 
orvosolható, a hatóság figyelmeztetést tartalmazó döntés-
ben felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és 
megfelelő határidő megállapításával, valamint a jogkövet-
kezményekre történő figyelmeztetéssel kötelezi annak 
megszüntetésére. 

Elmondható, hogy több esetben is sikerült megtalálni 
az elhagyott hulladék tulajdonosát. Más az eljáró ható-
ság, ha a jogszabályellenesen elhelyezett hulladék a köz-
ség kül- vagy belterületén talált, esetlegesen veszélyes 
hulladékot is tartalmaz. 

Az elmúlt időszakban több eljárásra került sor illegális 
hulladékelhelyezés kapcsán Hivatalunkban vagy Önkor-
mányzatunk közreműködésével. Az esetek döntő többsé-
gében sikerült meglelni a hulladék tulajdonosát, akivel 
szemben az eljárás megindításra és lefolytatásra került. 

 
Hulladékát legálisan legközelebb Nagycenken, a Cu-

korgyár utcai Zöldudvarban helyezheti el. 

Fücsökné Torma Lívia 
jegyző 
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COUNTER EUROSCEPTICISM WITH YOUR VOTE —  
Az euroszkeptic izmus fe lszámolása a szavazatoddal  

Sopronkövesd Községi Önkormányzat projekt partner-
ként vesz részt a COUNTER EUROSCEPTICISM 
WITH YOUR VOTE (Az euroszkepticizmus felszámolá-
sa a szavazatoddal) c. projektben, amely az Europe for 
Citizens keretprogram támogatásában valósul meg.  

Hogy miről is szól a projekt, miért aktuális ez napja-
inkban? 

Napjainkban a növekvő euroszkepticizmus és a nemze-
ti kormányokkal szembeni bizalmatlanság alapvetően 
demoralizáló hatással van a polgárok választási szokásai-
ra: sok ország esetében az Európai Uniós Parlamenti vá-
lasztásokon a részvételi arány mindössze 30% körül 
mozgott. E folyamatok megismerése érdekében 6 ország 
(Szlovénia, Horvátország, Szlovákia, Csehország, Auszt-
ria és Magyarország) szervezetei e projekt keretében célul 
tűzték ki, hogy: 

 bátorítsák a polgárokat, civileket a választási részvé-
telre 

 a fiatalok megszólítása, aktív szerepvállalásának 
ösztönzése 

 az Európai Unió történetének, értékeinek bemuta-
tása a fiatalok számára 

 hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel 
– Európa jövője és a növekvő euroszkepticizmus 
témájában 

E célból a projekt keretében az önkormányzat képvise-
lői egy tanulmányúton vettek részt a Tolna megyei Medi-
nán és környékén, ahol a helyi értékeken nyugvó EU-s 
fejlesztéseket ismerhették meg, illetve meríthettek inspi-
rációt a jövőre vonatkozóan. Szintén a projekt keretében 
beszerzésre került egy rendezvénysátor, amely a KÖN-
napokon már sikeresen debütálhatott (akárcsak egy EU-s 
kvízjáték, melyet Mezei Henriett nyert meg a sok részt-

vevő közül, ezúton is szívből gratulálunk neki), illetve a 
közintézmények esetében EU-s zászlók beszerzésére ke-
rült sor.  

A projekt első transznacionális találkozója 2021. márci-
us 23-24. között került lebonyolításra, mely során számos 
olyan kezdeményezést ismerhettünk meg, amelyeket re-
mélhetőleg a későbbiekben – valamilyen módon – mi is 
hasznosítani tudunk, így hozzájárulva szeretett települé-
sünk fejlesztéséhez. A rendezvény fő témája a demokrá-
cia helyzetének megismertetése/megismerése volt, így a 
mi feladatunk az volt, hogy bemutassuk a demokrácia 
érvényesülését településünkön.  

A projekt keretében további két találkozóra kerül majd 
sor, melyek során a résztvevő partnerek és szakértők 
több különböző témát fognak tovább boncolgatni. A ta-
lálkozók remélhetőleg személyesen kerülnek majd meg-
rendezésre Graz illetve Pozsony városaiban – természete-
sen az aktuális vírushelyzet figyelembe vétele mellett. 

Fontos megemlíteni, hogy ezek a transznacionális pro-
jektek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy települé-
sünk tovább fejlődhessen – annak ellenére, hogy e keret-
programok nem alkalmasak arra, hogy utakat fejlesszünk 
vagy nagyobb jellegű beruházásokat hajtsunk végre tele-
pülésünkön. A cél az, hogy tanulhassunk nemzetközi jó 
példákat, részt vehessünk nemzetközi fejlesztési folyama-
tokban, amik lehet, hogy csak 5 év múlva, de jótékony 
hatást tudnak gyakorolni a falu életére. E cél elérése ér-
dekében továbbra is szándékozunk nemzetközi projek-
tekben és kezdeményezésekben részt venni, szorosabbra 
fűzni a már meglévő kapcsolatainkat és természetesen 
további partnerek megismerésére is lehetőségünk lesz. 
Jelenleg egy olyan projekt fejlesztése zajlik, amely a vidé-
ken élő fiatalok részvételét segítené elő a mezőgazdasági 
szektorban: fiatal agrár vállalkozók kapcsolatrendszerei-
nek és lehetőségeinek kiszélesítése, online platform kiala-
kítása és online-marketing tevékenységek által.  

Deák Máté 
önkormányzati képviselő 
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Gyermekek és felnőttek egyaránt 
már alig vártuk, hogy visszavon-
hatatlanul beköszöntsön a tavasz. 

Megfigyeltük az ébredő természetet, az időjárás változá-
sait. A bölcsődénk környékén tett séták során megtapasz-
taltuk a tavasz illatát (fű, eső, virágok). Naponta nézeget-
jük a fák, bokrok rügyeit, virágait. Palántákat ültettünk, 
amelyeket folyamatosan gondozunk, locsolunk. A Föld 
napja alkalmából megfigyeltük a természet szépségeit, 
hallgattuk a madarak énekét. A sétáink során megbeszél-
tük, hogy nem szabad szemetelni, óvni, védeni kell kör-
nyezetünket. Az értékek közvetítéséhez hozzátartozik az 
ünnepek, hagyományok felelevenítése is. A húsvéti ünne-
pekre a kicsik szívesen foglalatoskodtak, ügyeskedtek 
(nyuszit ragasztottunk, tojást színeztünk). Ez alkalomra 
nyuszi simogatót terveztünk, szerencsére a jó idő miatt 
sikerült megvalósítani, amit a gyermekek kitörő örömmel 
fogadtak.  

Április 22-én megtörtént az új bölcsőde alapkő letétele. 
Bízunk benne, hogy rövid időn belül, még több kisgyer-
meket fogadhatunk itt és hamarosan gyermekzsivajtól 
lesz hangos a környék. 

Május első hetében apró ajándékokat készítettek kis-
gyermekeink Anyák napja alkalmából, amit nagy izga-
lommal adtak át édesanyjuknak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bölcsődénkben személyi változás is történt, Csomó 
Csilla, kisgyermekeink dadus nénije május 1-jétől már 
máshol folytatja a munkáját. Az ő helyét Ambrus Kinga 
veszi át, akit az óvodából már sokan ismerhetnek. Csillá-
nak kívánunk nagyon sok sikert az új munkahelyéhez!  

Az intézményünkbe folyamatos a beiratkozás, minden 
nap 8-10 óráig várjuk szeretettel az érdeklődőket!  

Bölcsődei  hírek  

Hajasné Guczogi Helga és Borza Nikolett 
kisgyermeknevelők 

Bemutatkozik az ú j  fa lugazdász  

Horváth Balázs vagyok, erdésztechni-
kus szakon végeztem a soproni Roth 
Gyula Szakközépiskolában, majd a 
keszthelyi Georgikonon államvizsgáz-

tam agrármérnökként, természet- és környezetvédelem 
szakirányon. Idén februárban pályáztam meg a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara falugazdász állását, amit március 
16. óta töltök be. Külön öröm, hogy Sopron, Ágfalva, 
Harka, Kópháza, Sopronkőhida, Balf, Hegykő, Fertőrá-
kos, Fertőhomok, Fertőendréd, Fertőszéplak települések 
mellett Sopronkövesd is hozzám tartozhat, hiszen itt 
élünk a családommal hat éve. Már előtte is szimpatikus 
volt a falu, a benne élő emberek, az itt eltöltött évek csak 
megerősítettek minket abban, hogy jól választottunk. 

A vírushelyzet miatt az ügyfélfogadásunk korlátozott, 
kérem, hogy a gazdák telefonon, illetve emailben keresse-
nek (M: +36 30 114 8972; E: horvath.balazs@nak.hu). 
Előre egyeztetett időpontban lehetőség van a személyes 
találkozásra, a nagycenki (Gyár utca 2.), vagy a soproni 
irodában (Deák tér 14.). Fontos információkat találnak a 
www.nak.hu oldalon, itt a hatósági ügyek címszóra 
kattintva tudnak például őstermelői kérelmeket, betétla-
pokat letölteni, nyomtatni. 

 
 
 
 

Horváth Balázs 
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A megúj í tó Szentlé lek ünnepe  

Az egyház liturgiájából kiindulva a Szentlélek hét ajándékával megújítja a föld színét és betölti híveinek szívét. Láng-
ra lobbantja bennük a tüzet, a felebaráti szeretetszolgálat készségét, minden rászorulónak önfeláldozó gondozását. A 
középkori ispotályok különös bizalommal helyezték magukat a Szentlélek oltalma alá. Itt a szegények, betegek, elha-
gyatott árvák, öregek találtak otthonra, ápolásra. A betegeket hajlékukban is fölkeresték, a szegényeket élelemmel és 
ruhával támogatták.  

Az elmúlt hónapokban világszerte megtapasztaltuk a járvány veszélyét, a kiszolgáltatottság érzését, sokszor a tehetet-
lenséget és a hirtelen elmúlástól való félelmet. A keresztény, vallásos ember ezekben a helyzetekben Istenbe kapasz-
kodik, Istenben bízik. Az idei évben különösen is üzenet értékű Pünkösd ünnepe. Nekünk is meg kell újulnunk lé-
lekben, emberségünkben, emberi kapcsolatainkban. Le kell vetni az önzőség, közömbösség ruháját. Ahogy Szent II. 
János Pál pápa mondta „Tárjátok ki szíveteket!” Pünkösd ünnepén kérjük a vigasztaló Szentlelket árassza ránk ke-
gyelmét, hogy félemeinket legyőzve, hitünkben megerősödve folytassuk életünket. 

A lelki templom megújuláson túl, időről időre szükséges az épített templom megújítása. Tervünk, hogy a 2021-es 
évben szeretnénk megkezdeni templomunk külső felújítását. A munkálatokhoz adományokat fogadunk. 

Liturgikus naptár: 
Május 23. Pünkösd 10, 30 óra ünnepi szentmise 
Május 24. Pünkösdhétfő 10,30 óra szentmise 
Május 30. Szentháromság vasárnapja 10,30 óra szentmise, megemlékezés a hősökről 
Június 6. Úrnapja: vasárnap 10,30 szentmise, majd Úrnapi körmenet 
 

Szarka Gábor 
plébános 

Megjelent a pünkösd napja 
Mellyet Krisztus ígért vala, 

Midőn mene mennyországba 
Mindenek láttára. 

A pünköstnek jeles napján 
Szent lélek Istent küldötte 

Megerősíni szívöket 
Az apostoloknak 

Tüzes nyelveknek szóllása 
Úgy mint szeleknek zúgása 

Leszállott az ő fejekre 
Nagy hirtelenséggel. 
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Életfa  levelek  

"...a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, ame-
lyek tartást adnak, hogy tudják hova tartoznak, de ugyanígy szárnyakat is, amelyek az 
egyiket a kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új 
utakat bejárni vagy inkább repülni." 

Johann Wolfgang Goethe  

A fenti Goethe-idézet a mottója a 2010 óta élő sopron-
kövesdi hagyománynak, amelyhez ragaszkodva, anyák 
napjára idén is megkapják az előző évben született kis-
gyermekek a nevüket viselő falevelüket Kottrik Zoltán 
fafaragó által készített Életfára. Szerencsére az első alko-
tás szépen lombosodott és tavaly már új törzset kellett 
állítani, hogy elférjenek az új jövevények neveit viselő 
levelek. Reméljük pár évtized múlva már egész kis 
„Életfa erdő” áll majd az óvoda és a bölcsőde közötti té-
ren. A 2020-ban felállított új fa avatása a koronavírus 
járvány miatt nem történhetett meg a helyszínen, csak itt 
az újság lapjain. Sajnos a járványhelyzet miatt ez évben 
sem sikerült a helyszínen ünnepelnünk, ezért itt is szeret-
nénk bemutatni a 2020-ban született 18 legifjabb Sopron-
kövesdit. 

Életfa levelet kap 2021-ben: Beke Gergő, Miskolczi Ág-
nes Dorka, Kerekes Bendegúz, Drimmer Bence, Balogh 

Ádám, Török Olivér, Gazsó Janka, Szűcs Emese, Csigó 
Levente, Németh Róza, Slezsák Abigél, Csuka Márk, 
Horváth István, Tóth Hanna, Csigó Barnabás, Fésüs Lé-
na Éva, Póliscsák-Kevert Anna, Ölbei Amélia. 

 

Ez úton is kívánunk nekik és gondtalan, vidám gyer-
mekéveket, családjuknak sok erőt, egészséget a felnevelé-
sükhöz. 

 

 

 

Sopronkövesd Község Önkormányzata 

és Virágh Imréné Kati védőnő  

Balogh Ádám Beke Gergő Csigó Levente Csuka Márk Fésüs Léna Éva 

Csigó Barnabás Drimmer Bence Horváth István 
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Póliscsák-Kevert 
Anna 

Gazsó Janka Kerekes Bendegúz Slezsák Abigél 

Szücs Emese Miskolczi Ágnes Dorka Tóth Hanna 

Ölbei Amélia 

Németh Róza Török Olivér 

Óvodai  hírek  

„Tavaszi szél vizet áraszt…” 

Minden élet alapja a tűz, a víz, a föld és a levegő. Az 
emberi élet e négy őselem jelenlététől, fenntarthatóságá-
tól függ.  

Óvodánk a zöldszívű falu zöld óvodája. A „Zöld Óvo-
da” címet több éve szereztük meg és azóta is birtokoljuk. 
Meggyőződéssel a természet szeretetére, óvására, környe-
zettudatos életvitelre szoktatjuk és neveljük gyermekein-
ket. Napi szinten természetközelben, játékos keretek kö-
zött, a megfigyelés, a kísérletezés és tapasztalatszerzés 
élményében, környezettudatosan élünk. Szűkebb és tá-

gabb szülőföldünk megismertetésével a lakóhelyhez való 
kötődés, természeti kincseink, helyi szokások őrzésére 
törekszünk. Séták, kirándulások, alkalmával próbáljuk a 
gyermekekkel megszerettetni, kihasználni településünk, 
közvetlen környezetünk kínálta lehetőségeket.  

Az idei tavasz kilátástalannak tűnő járványügyi helyzet-
ében is tettünk ilyen céllal élményszerző sétákat. Olyan 
helyi, vizes élőhelyeket kerestünk fel, ahova kötődése van 
a sopronkövesdieknek, ahol a növény- és állatvilág megfi-
gyelésére, valamint népi hagyomány láttatására is alkal-                          
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munk adódott. Többször jártunk a Kardos-érnél, köves-
diesen mondva a Füles pataknál, ami a település legjelen-
tősebb vízfolyása. A szomszédos Ausztriában eredő pa-
tak, átszelve Sopronkövesdet, átfolyik egyik oldalról a 
másikra. Sok családunk kertje alatt csordogál, és sokan 
sétálnak szívesen a folyását követő gyalogúton. Ilyenkor 
szülők és nagyszülők mesélik patakhoz fűződő élményei-
ket az érdeklődő gyermekeknek.  

És ez bizonyára így volt régen és így is marad. 
És az is úgy volt, hogy az egészséget és a tisztaságot 

összekötötték a vízzel.  
És most is így van, hiszen a vírus elleni védekezés fon-

tos eleme a kézmosás.  
Bizonyára örök érvényűek maradnak azok a magyar 

mondások is, melyek a vízzel kapcsolatosak: „Egészséges, 
mint hal a vízben”; „A tisztaság fél egészség”; „A hideg 
víz sok bajt elvisz”. Szóval sok vízzel kapcsolatos gondo-
lat volt az eszünkben, mikor felkerekedtünk a patakhoz.  

Februárban télűző, tavaszköszöntő népszokásokat ele-
venítettünk fel és a víz segítségében bíztunk. Kereplők-
kel, csörgődobokkal csináltunk idén is zenebonát és han-
gos szóval kántáltuk a faluban: „Jöjjön a tavasz, vesszen a 
tél! Hajj ki kisze, hajj! Kiűzzük a betegséget, behozzuk az 
egészséget! Hajj ki kisze, hajj!”  

A határsávhoz vezető útról a hídnál letérve, kissé ingo-
ványos, száraz sás és fűcsomókkal szegélyezett részen 
közelítettük meg a falut határoló patakot. Innen a patak-
partról dobtuk vízbe a kiszebábot. Az árokszerű meder-
ben közepesen sok víz folydogált. Közepén kicsit gyor-
sabban szaladt, a szélén inkább csak csordogált a víz. 
Láttuk, hogy a patak vízfelülete sok ággal, uszadékkal, 
szeméttel van tele, hogy a víz oldalra kirakva a sok hor-
dalékot, középen mégis képes utat törni magának. Megfi-
gyeltük, hogyan folyik, csordogál-e és ha nem is sebesen, 
de mégis mozgásban van. Megbeszéltük, hogy milyen 
lenne, ha özönlene, áradna, zúdulna, tódulna. Azt is, 
hogy vajon most élnek-e és hol vannak a patakban álla-
tok. És bár a Füles patak vize elvitte szalmabáb asszony-
ságunkat, a csújjogató mondanivalója mégsem vált való-
ra. A betegség, a vírus sajnos itt maradt közöttünk. 

Márciusban a víz világnapja kapcsán folytattuk vízparti 
sétáinkat. Ellátogattunk a halastóhoz és tovább kísértük a 
patakot az Öreg-hídon túl. Megnéztünk a különbözősé-
geket az álló víz és a folyó víz között, nádszárral meg-
mértük mélységüket és összehasonlítottuk környezetük 
növényvilágát. Megfigyeltük vizeik színét, hogy melyik 
tudja tisztábban tartani magát és elgondolkodtunk azon, 
hogy vajon miért. Miközben haladtunk a vasúti híd irá-

nyába, alkalmunk nyílt az állatvilág nyomainak felfedezé-
sére is. Megrágott fatörzsek, kidőlt fák, a vízben torla-
szok jelezték, hogy errefelé hódok vették birtokukba a 
Füles patakot és környékét. A gátak botokból, fűből és 
mohából készültek, elzárva azokkal a víz útját. Ahol 
megállt a víz, ott sok lett és védelmet nyújtott a hódok 
számára. Az oda költözött hódcsaládok biztonságba érez-
ve magukat, egész alagút rendszereket ástak a földben, 
ami a felduzzasztott vízbe vezetett. A parton fogaik élesí-
tése miatt a fák törzseit rágják és ezzel károkat okoznak. 
Mégis védeni kell őket, mert nélkülük kevesebb lenne a 
világunk! A vasúti híd előtti utolsó facsoportnál hatalmas 
lyuk tátongott a fák törzsén, itt lehetett a legjobban látni, 
mire is képes a barna bundájú, hosszú farkú, úszóhártyás 
lábú európai hód. Aztán lesben álltunk és vártuk, hátha 
meglátunk közülük egyet. De helyettük méheket láttunk 
szorgoskodni a fűzfák kivirágzott barkás ágain. Húsvét-
hoz közeledve az is eszünkbe jutott, hogy otthon takarí-
tás vár ránk, és ehhez milyen jó, hogy már nem a patak-
ból kell hordani a vizet, hanem megnyitjuk a vízcsapot és 
folyik belőle a tiszta víz. Régen az asszonynép házat, a 
férfiember a portát, a kert alatt folyó patakot, árkot tisztí-
totta ilyentájt. Tették mindezt azért, hogy böjttel, szorga-
lommal kiűzzék testükből, életükből betegségeket! 

Éljünk mi is ilyen környezettudatosan, tiszteljük a ter-
mészet kincseit, előzzük meg testi és lelki bajainkat, hogy 
élet, egészség legyen a Földön! És akkor gyermekek és 
felnőttek, magyarok és Freddy Mercury -k szerte a világ-
ban képesek lesznek boldogan és a jövőben bízva énekel-
ni népdalunkat:  

„Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom.  
Minden madár társat választ, virágom, virágom. 
Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom, 
 Te engemet, én tégedet, virágom, virágom. „ 

 

Menyhárt Ildikó 
óvodavezető helyettes 



11 

 

Bimbóskel 
 
A kutatások szerint a káposzta géncentruma a mediter-

ráneumban van. A növénynek sok évezreden át nem ala-
kultak ki változatai, emiatt az egyiptomiak például csak a 
sima levelű káposztát ismerték. Nagy Károly idejében 
már megemlítik a karalábét, és a 12. századbeli irodalmi 
emlékekben szó esik a kelkáposztáról, a fehér és vörös 
fejes káposztáról is, majd a 16-17. században tűnik fel a 
karfiol. Végül A 19. században Belgiumban kinemesítik a 
bimbóskelt, amit ezért neveznek az angol nyelvben 
brüsszeli káposztának (brussel sprouts).  
Külleme különlegesnek mondható, mert semmi más, 

nálunk termelt növényhez nem hasonlatos. Méteresre 
megnövő szárán, a levelek tövében nőnek a diónyi, ká-
posztához hasonló szerkezetű bimbói, kedvező esetben 
akár 100 darab is egy tövön. Önmagában is dekoratív 
jelenség, akár a virágágyban is megállja a helyét. 
Kétéves növény, amely az első évben csak a vegetatív 

szerveit fejleszti ki, és a második évben hoz magot. A 
bimbóskel nem igényes növény, szinte minden kertben 
megtermelhető. Mégis inkább a középkötött, kissé me-
szes talajok növénye, mert 
homokon igen sokat kell 
öntözni. A kertben a frissen 
trágyázott ágyásban kapjon 
helyet. Tápanyagból több 
káliumot és kevesebb nitro-
gént igényel, a túlzott nitro-
génadagolás esetén a bim-
bói kinyílnak, és lazák lesz-
nek. A növények bórigénye 
igen jelentős, ezért ajánlatos 
őket bórtartalmú lombtrá-
gyával egyszer-kétszer meg-
permetezni. 
Sok fényt igényel, árnyékos helyen, vagy túl sűrű ültetés 

esetén a növények bimbói kicsik és lazák maradnak, te-
hát használati értékük csökken. 
Csak három-négy évenként ültessük ugyanarra helyre, 

nehogy a kártevői és betegségei túlságosan is elszaporod-
janak. 
Lehetőség szerint öntözhető helyre ültessük, mert víz-

igényes növény - jóllehet a káposztafélék között a legjob-
ban viseli el az időszakos szárazságot. Jó módszer az, ha 

a palántáit a zöldbabvetés közé ültetjük. Ugyanis 
ekkor területet takarítunk meg, mert a palánták kezdet-
ben igen lassan növekednek, ráadásul a nyári melegben a 
bab számára szélárnyékot is nyújt a viszonylag nyurga 
növés és nagy lombú bimbóskel. 
A hat hetes palántákat érdemes kiültetni Az alacsony 

növésű fajtákat 50 X 50 cm-re, a nagyobb termetűeket  
70 x 70 cm távolságban ültessük egymástól. Kiültetés 
után rendszeresen gondoskodjunk az ágyás gyommentes-
ségéről és a talaj lazításáról. A növények között óvatosan 
kell munkálkodni, mert a levelek nagyon törékenyek. 
Szeptemberben, amikor a bimbók fejlődése felgyorsul, az 
oldalleveleket kitördeljük, de a levélkoronát meghagyjuk. 
Így a bimbók több fényhez és tápanyaghoz jutnak, és 
jobban kifejlődnek, zártak, kemények maradnak. Októ-
berben a levélrózsa közepét is kivághatjuk, és ezt nagyon 
zsenge kelkáposztaként használhatjuk fel. 
A bimbóskelnek viszonylag sok kártevője van. A nyári, 

száraz és meleg időszakban gyakran támadják meg a 
földibolhák. Később a káposzta- bagolypille hernyója 
rágja a lombot, a levéltetvek telepednek meg rajta, és ké-
ső ősszel a meztelen csigák lepik el. 

A kifejlett növények jól tű-
rik a hideget, sőt a kemény 
téli fagyokat is. A növények 
közül csak annyit kell fel-
szedni, amennyinek a bim-
bóit a háziasszony felhasz-
nálja. A többi tő a helyén 
maradhat, és ezeket folya-
matosan takarítjuk be. A 
téli fagy még előnyös is, 
mert a bimbókban ennek 
hatására fokozódik a cukor-
tartalom, és csökken a 
"káposztaíz". 

Egy tő 250-600 g bimbót terem. Négyfőnyi család szá-
mára 15-20 tövet ültessünk. 
A kelbimbók beltartalmi értéke jelentős, sok A-, B- és  

C-vitamint tartalmaznak, és számottevő az emészthető 
rost- és fehérjetartalmuk is. 
Nagy értéke, hogy kifejezetten téli zöldség, tehát akkor 

kerülhet a család asztalára, amikor viszonylag kevés és 
drága a friss zöldség. 

Kövesdi Kertész  

Kazinczy Péter 
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Iskolai  h írek  

Az előző írásomat az alábbi mondattal zártam: Mö-
göttünk hagytuk a „sötétséget”, haladunk a „fény” felé 
apró, pici lépésekkel. Rohanni nem szabad, türelmesnek 
kell lennünk! De úgy gondolom, már látható a fény az 
alagút végén.! 
Ezt most is csak megerősíteni tudom. Az első apró lé-

pés, az alsó tagozat visszatérése az iskola falai közé meg-
történt. Az kisdiákokat jól el tudtuk helyezni az épület 
négy különböző részében, az osztályok egymással nem 
találkoznak, az udvaron is külön játszanak. De mindezek 
ellenére azt láttam, hogy a „picik” örömmel jöttek iskolá-
ba, minimális volt azon szülők száma, aki a járványhely-
zet miatt otthon tartották gyermeküket. 
A felső tagozatban továbbra is működik a digitális okta-

tás, a tanórák az online térben vannak megtartva. Úgy 
gondolom, iskolánk pedagógusai példaértékű munkát 
végeztek, végeznek a digitális oktatásban. A tananyag 
átadása, számonkérése megtörténik, haladunk a tanterv 
szerint. Persze azért azt is el kell ismerni, hogy hatásfoka 
nem olyan, mint a jelenléti oktatásé. Ez komoly feladat 
(volt) mindenki számára, de MI az akadályt átugrottuk, 
MI KÖZÖSEN! Köszönet érte minden résztvevőnek, 
diáknak, pedagógusnak és nem utolsó sorban minden 
szülőnek! 

Gondolhatnánk a digitális oktatás alatt az iskola falai 
között megállt az élet. Ez nem így van! 
Azon gyermekek felügyeletét, ahol mindkét szülő dol-

gozott, meg kellett oldani. De nem csak felügyeletet ad-
tunk. Pedagógiai asszisztenseink (Jutka néni és Maja né-
ni) segítségével a gyermekek bekapcsolódtak a digitális 
oktatás folyamatába, akinek kellett eszközt is biztosí-
tottunk. 

Lezajlott az elsősök beiratkozása. Az intézmény két te-
lephelyére összesen 37 tanulót sikerült felvenni (14-et 
Nagylózsra, 23-at Sopronkövesdre). A várható tanulólét-
szám a nagylózsi telephelyen 37 fő, a sopronkövesdi 
székhelyintézményben 172 fő lesz. Kellemesebb gond az, 
hogy hova helyezzük el a sok elsőst, mint az, hogy össze 
kell-e vonni osztályokat. Külön öröm, hogy ismét 7 
nagylózsi tanuló folyatja ötödikben nálunk a tanulmá-
nyait, remélem, ez a tendencia megmarad! A telephely és 
a székhelyintézmény közti jó kapcsolat jelentheti ennek 
garanciáját. Ezek a számok jelentősen meghaladják a 
2000-es évek legmagasabb számait (2011-ben 153 tanuló, 
átlag 141 fő). Polgármester Úr szavait idézve: „a iskola is 
hamarosan eléri kapacitásának határait.” Elértük kapaci-
tásunk határait, sőt, meg is haladtuk. 
A járvány ellenére az iskola falai között folyamatosan 

zajlanak a különböző fejlesztések! Iskolánk fenntartója a 
Soproni Tankerületi Központ lehetőségeihez mérten tá-
mogatja az iskola bővítését, fejlesztését, karbantartását. A 
tavalyi évben megkezdett munkálatok a tavasz folyamán 
befejeződtek, melyre összesen 14,3 millió forintot fordí-
tottunk. Tantermeket sikerült festetni, az összes régi radi-
átort korszerű lapradiátorra cseréltük, befejeződött a la-
postető felújítása. Új bútorokat vásároltunk tanterembe, 
valamint az étkező bútorzata is megújult, komfortosabbá 
téve a gyermekek ebédeltetését. Az informatikai eszközök 
beszerzése folyamatos. A gyermekek nagyon szeretik az 
udvarra telepített kültéri fitnesz eszközöket, amelyek a 
diákok egészségmegőrzését is szolgálják. 
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A felsorolt beruházásokkal sikerült régi terveket megva-
lósítani, de mindig tűzünk ki új célokat. Az egyik ilyen 
egy iskolakert kialakítása lenne, megidézve a régi idők 
hangulatát. A helyi önkormányzat biztosítaná a helyet az 
iskola közelében, a megvalósításra beadott pályázatunk 
azonban sikertelen volt. Folyamatosan figyeljük az újabb 
lehetőségeket, illetve próbálunk támogatókat keresni, 
akik látnak fantáziát abban, hogy a gyermekek megis-
merkedjenek az ökogazdálkodás alapjaival. Terveink sze-
rint a különböző fűszernövények, paprika, paradicsom, 
borsó, zöldségfélék termesztése mellett egres, ribizli, mál-
na is lenne a kertben. A növényvédelemre is hagyomá-
nyos, vegyszermentes megoldásokat alkalmaznánk, az itt 
keletkező hulladék a komposztra kerülne, amit aztán a 

kertművelésben újrahasznosítanánk. Ebben az évben az 
500 m2-es kert helyét szeretnénk úgy kialakítani, hogy 
jövő tavasszal elindulhasson a „termelés”, amelynek isko-
lai koordinátora Ölbei Kinga tanárnő lesz. 

Reméljük, május 10-én teljes tanulólétszámmal folytat-
hatjuk a munkát, visszatérhetnek felsős diákjaink is az 
iskola falai közé. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha 
mindannyian kivesszük részünket a járvány elleni véde-
kezésből, gyermek, szülő, pedagógus egyaránt. Bízom 
benne, hogy a nyári napfényben már közösségi rendezvé-
nyek is tarthatók lesznek, ünnepélyes keretek között tud-
juk búcsúztatni végzős diákjainkat, tanévzárón az iskola 
teljes közössége előtt tudjuk megtapsolni kimagaslóan 
teljesítő tanulóinkat, MI KÖZÖSEN! 

Schweitzer Kornél 
intézményvezető 

Sopronkövesdi  katasztrófavédelmi őrs  

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság illetékességi, és a soproni hivatásos tűzoltó-
parancsnokság működési területén március 1-jén kezdte 
meg mentő tűzvédelmi feladatainak ellátását a sopronkö-
vesdi katasztrófavédelmi őrs.  

Az egész országot érintő őrsprogram 2012-ben indult 
azzal a céllal, hogy a nehezen elérhető, távolabb eső terü-
leteken, az úgynevezett fehér foltokon kis létszámú tűzol-
tóőrsök létesüljenek. Az őrsök megalakításával javul a 
katasztrófavédelem tűzoltóegységeinek reagáló képessége, 
hiszen a beavatkozó erőknek kisebb távolságra kell vo-
nulniuk, így csökken a riasztás és a helyszínre érkezés 
között eltelt idő.  

A könnyűszerkezetes, több mint kétszáz négyzetméte-
res, földszintes épület magában foglalja a hivatásos tűzol-
tók mindennapjait szolgáló szükséges helyiségeket. Egy 
gépjárműfecskendő és négyfős legénysége szolgál itt 
24/48 órás munkarendben. A szertár mellett a munkáju-
kat szolgáló iroda, raktár, öltöző, közös helyiség, konyha 
és hálóhelyiség is megtalálható az épületben. A tervezés-
kor fontos szempont volt az energiahatékonyság is, ezért 
napelemek biztosítják a villamos áram egy részét. 

Az őrs létrejöttével a környező húsz településen –
 Egyházasfalu, Lövő, Nagycenk, Nagylózs, Nemeskér, 

Pereszteg, Pinnye, Sopronhorpács, Sopronkövesd, Újkér, 
Und, Völcsej, Ebergőc, Szakony, Zsira, Répcevis, Gyaló-
ka, Hegykő, Fertőhomok, Röjtökmuzsaj –, több mint 
háromszáz négyzetkilométeres területen, csaknem tizen-
hatezer emberhez ér korábban a tűzoltói segítség. Így 
a korábbinál gyorsabban megkezdődhet a beavatkozás és 
csökkenthető a károk mértéke, erősödik a lakosság élet- 
és vagyonbiztonsága 

A tűzoltóságot érintő segélyhívásokat a győri művelet-
irányító ügyeleten szolgáló kollégák fogadják. A központi 
hívások értékelését követően elektronikusan, illetve rá-
dión riasztják az őrsön tartózkodó, készenléti tűzoltókat, 
akik maximum két percen belül el is indulnak a kárhely-
színre. A vonulások során a gépjármű minden esetben 
megkülönböztető jelzést használ (fény, hang), a vonulási 
útvonalon, ezért fokozott figyelem szükséges a gépjármű-
vezetők és a gyalogosok részéről is. A sopronkövesdi őrs 
központja lesz a környező önkéntes tűzoltó egyesületek-
nek is, őket szakmailag fogja támogatni és irányítani. 
Szeretnék azt is, hogy az őrs a község életét is színesítse, 
terveznek különböző bemutatókat, programokat, s remé-
nyei szerint a jövőben iskolák, óvodák által is látogatható 
lesz majd a létesítmény. 

Molnár Sándor 
tűzoltó ezredes, kirendeltségvezető 
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Hogy is  le t tem sopronkövesdi  lakos?  

Horváth-Németh Tímea és Horváth Mátyás 

 
2017 októberében vásároltuk meg telkünket a Vadvirág utcában. Már ko-
rábban is nézegettünk telkeket a környéken, a környező falvak közül 
Nagycenk, Pereszteg és Sopronkövesd jöhetett szóba, férjem őstermelői 
tevékenysége miatt. Első körben egy újsághirdetés alapján a Margaréta ut-
cában néztünk meg egy telket, majd Polgármester Úr ajánlotta figyelmünk-
be az akkor kialakított telkeket a Liliom 2. lakóparkban. Végül a 
"kertvárosi", nyugodt környezet, valamint a telkek kedvező ára miatt a 
Vadvirág utca mellett döntöttünk. 2020 júliusára készült el családi házunk, 
azóta itt élünk. 
Már az építkezés kezdetekor jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk a szom-
szédokkal. Szerencsére ez a jó kapcsolat azóta is töretlen, sőt a kör bővült a 
közben beköltöző szomszédokkal is. Nem volt nehéz megtalálni a közös 
hangot a helyiekkel, jó a közösség, könnyen be tudtunk illeszkedni, melyet 
a rendezvényeken való részvétel is segített.  
Nagyon szeretünk itt élni, munkából hazaérve ez a nyugalom szigete szá-
munkra. 

Márton Barbara, Fülöp Szabolcs és Szofi 

 
2020 szeptemberében költöztünk Sopronkövesdre. Itt építettük fel az 
álomotthonunkat, mert párom Szabolcs sopronkövesdi. Előtte Nagycen-
ken laktunk, és mivel Szofi megérkezett hozzánk, ekkor döntöttünk 
úgy, hogy nagyobbra cseréljük a lakást. Először Fertődön szerettünk 
volna elhelyezkedni, de sajnos nem volt megfelelő telek, amit megvásá-
rolhattunk volna. Ekkor kaptuk a hírt, hogy itt, Kövesden van egy eladó 
telek, így nem sokat gondolkodtunk rajta, megvettük. Nagyon szere-
tünk itt lakni, igazán nyugodt, kedves és fejlődő falu. Külön tetszik, 
hogy minden elérhető: a boltok, az óvoda, posta.  
Úgy érzem, sikerült beilleszkednünk, Szofi szereti a Nefelejcs óvodába 
járó kis társait, óvónőket, dadusokat. 
Jómagam még álláskereső vagyok, Szabolcs egyéni vállalkozó.  
 
Remélem, idén már több mindent lehet majd megszervezni a faluban, 
amikre nagyon szívesen el is látogatunk majd. :) 

Nagyné Kun Zsuzsanna rovata 
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Hadrik Csaba 

 
Hadrik Csaba vagyok, Sopronban születtem. 1989-ben költöztem Lövőre 
a családommal. 1 fiam és 3 lányom van, sőt már 6 unokával is büszkél-
kedhetek. Miután a gyerekeim felnőttek és kirepültek, elváltam, így egye-
dül maradtam a nagy házban. Kisebbre váltást terveztem, amikor hazafelé 
menet megláttam, hogy eladó telkeket hirdetnek Sopronkövesden. Ideális 
választás volt, mert így az unokáimhoz is közel maradtam, de Sopron, a 
munkahelyem is elérhető távolságon belül maradt, valamint a vételár is 
nagyon kedvező volt. 
Mivel szerettem volna elkerülni az építkezés okozta stresszt, egy már 
meglévő koncepció alapján, Angliából hozattam be magamnak egy telje-
sen berendezett, hőszigetelt, megemelt magasságú mobilházat. Az ország-
ban elsőként ez a ház rendelkezett építési és lakhatási engedéllyel, amely 
a polgármester úr valamint a képviselőtestület tagjainak köszönhető. Így 
lettem kövesdi 2019.-ben. Szeretek itt lakni, a tó partján, csendben. 
A GYSEV Zrt.-nél dolgozom, immáron 30 éve, mint főrendelkező szolgá-
lattevő. Érdekesség, hogy az 1990-es évek közepén dolgoztam Sopronkö-
vesden, még a régi vasútállomáson, mint pénztáros és sorompókezelő. 
A munkám miatt sok kövesdit ismertem már a költözésem előtt is, de 
úgy érzem, hamar be tudtam illeszkedni a falu közösségébe. Nagyon tet-
szenek a programlehetőségek, bár eddig viszonylag kevés alkalmam volt 
résztvenni ezeken az eseményeken, de mindenképp úgy tervezem, hogy 
az unokákkal gyakrabban fogom látogatni őket. 

Recept  

Málnás-fehér csokoládés muffin 

 
Hozzávalók: 

 15 dkg durvára tört fehér csokoládé 

 15 dkg mirelit friss málna 

 1 db tojás 

 6 dkg olvasztott vaj 

 1 és ¼ dl tejföl 

 1 és ¼ dl tej 

 1 csipet só 

 1 teáskanál őrölt fahéj 

 2 teáskanál sütőpor 

 15 dkg kristálycukor 

 30 dkg fehér liszt 
 

 
 
 
 
 
 
 
Elkészítés: 
Melegítsük elő a sütőt 180 fokra (gáztűzhelynél 4-es fo-
kozatra). A lisztet, a cukrot, a sütőport, a fahéjat és a sót 
keverjük össze egy tálban. A tejet, a tejfölt, a vajat és a 
tojást szintén vegyítsük össze. A tejes keverékbe forgas-
suk bele a száraz alapanyagokat, majd a csokoládédara-
bokat és a málnát is. A masszát kanalazzuk egy 12 dara-
bos muffintepsi mélyedéseibe, háromnegyedig töltve azo-
kat. Süssük 25-30 percig a tésztát, amíg a muffinok 
aranybarna színűek lesznek. Melegen kínáljuk. 

Csomó Csilla 
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Rábaközi  hadis ír  kutatók  

Ismeretlen katona sírja 

Keresztúry Dezső: Sírvers 
 

Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. 
Elszórt 
Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. 
Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. 
Áldozatunk nem a gaz jogcíme. Jóra parancs. 

Gazsó Mihály vagyok, 2011 óta élek Sopronkövesden. 
Sokan találkozhattak velem a Soproni Történelmi és Ha-
dijátszó Baráti kör által megrendezett II. világháborús 
hadijátékokon és egyéb rendezvényeken. A hadijátéko-
kon kívül nagy lelkesedéssel kutatjuk, hogy merre és ho-
gyan folytak a valós katonai események, főként a Rába 
folyó vonalától a Nyugati határig bezárólag. Kutatásaink 
során számtalan olyan információ került a birtokunkba, 
(főként idősebbek elbeszélése által), hogy nagyon sok a 
harcok során elesett katona van, katonához méltatlan 
módon, különböző helyeken (árokparton, szántófölde-
ken, erdőkben, stb.) eltemetve. Ez ösztönzött bennünket, 
hogy megalapítsuk a Rábaközi Hadisír Kutatók csapatát, 
melynek célja ezen sírok felkutatása.  és a Német Hábo-
rús Sírokat Gondozó Népi Szövetséggel közösen ezeket a 
katonákat exhumálni és méltó körülmények között újra 
temetni a Budaörsi Katonai Temetőben.  

 Nagy lelkesedéssel kezdtem kutatni, hogy vajon Sop-
ronkövesden találhatóak-e hasonló sírok. Meglepetésem-
re összesen 20 elesett német katonáról szól a jelentés. 
Ezek a katonák a falu különböző pontjain lettek eltemet-
ve. Nehézséget jelent ezen sírok felkutatásában, hogy 
rengeteget változott a falu képe, nagyon kevesen vannak, 
akik még emlékeznek ezekre a sírokra, és régen olyan 
megnevezéseket használtak a földterületekre, amit ma 
már nem ismerünk.  

Hála Istennek számomra ismét bebizonyosodott, hogy 
Sopronkövesden rengeteg segítőkész ember él. Mindenki 
nagyon pozitívan állt a dologhoz és rengeteg segítséget 
kaptam.  

 
 
 
 
 
 
 
 

A nyomozásom során egy helyet biztosra mondott min-
denki. Ez Horváth Eleonóráék kertje volt, ahol az elmon-
dások alapján 1 fő német katona lett eltemetve. Ők ezt 
megerősítették, hiszen az anyukája azon kevés ember 
közé tartozik, aki még saját szemével látta ezt a szomorú 
eseményt. Nagy lelkesedéssel és még nagyobb kedvesség-
gel segítettek a pontos hely megtalálásában. Sajnos első 
körben nem sikerült megtalálni a helyet, mivel 75 év 
igencsak átformálta a kert felépítését. Következő alka-
lommal egy markoló segítségével kutatóárkot ástunk és 
rábukkantunk az eltemetett német katonára. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A katonát exhumálták és elszállították Budaörsre, ahol 

azonosítják, és méltó módon eltemetik a Budaörsi Kato-
nai Temetőben. Természetesen a helyszínt visszaállítottuk 
eredeti állapotára.  
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Ő csak egy volt a sok katona közül, így szeretném a 

helyiek segítségét kérni. Szeretnék pár helyet leírni, ahol 
a jelentések szerint elesett katonák vannak. Ha bárkinek 
van információja a helyekkel kapcsolatban úgy kérem 
jelezze felém. Több ingatlanról is tudunk, melynek kert-
jében eltemetett katonák vannak, a tulajdonosokat sze-
mélyesen szeretném megkeresni, hogy biztosítják-e a le-
hetőséget a kutatásra. 

 3 fő német katona eltemetve Öregosztály dűlőben 
(Nikitsch felé vezető út bal oldalán.) 

 2 fő német katona a sopronkövesdi temetőben. 

 2 fő német katona eltemetve Maráz Jenő kertjében, 
régen Fő u. 285 sz. 

 7 fő magyar katona: ingatlan régi helyrajzi száma: 4131 

 4 fő magyar katona: ingatlan régi helyrajzi száma: 4140  

Szeretném megköszönni az eddigi rengeteg segítséget 
Csigó Miklósnak, Rupf Tibornak, ifj. Rupf Tibornak, 
Fülöp Zoltán polgármesternek az információkat és a köz-
reműködést és nem utolsó sorban Terus néninek, aki 97 
éves korát meghazudtolva nagy lelkesedéssel mesélt a 
háború napjairól Sopronkövesden. 

Köszönjük, hogy támogatnak bennünket, ebben a kuta-
tásban, és megadhatjuk a lehetőséget ezeknek a katonák-
nak, hogy végre méltó helyen nyugodjanak. 

 
Bármilyen információt örömmel fogadunk a 70/942-

7841 telefonszámon. 
 
 
 

Gazsó Mihály és a Rábaközi Hadisír Kutatók Csapata 

Egy sopronkövesdi honvéd II .  v i lágháborús napló ja  

KÖZELMÚLT  

1.  rész  

Az előző lapszámban, a kövesdi cipészekről szóló írás-
ban, mint cipészmester került bemutatásra Mentes Tibor. 
1944 szeptemberében, 21 éves korában kapott behívót 
Bélapátfalvára, ettől kezdve naplót vezetett a napi törté-
nésekről, egészen 1946 januárjáig, amikorra már Mün-
chenig sodorta a háború. Köszönet Reinitz Lászlóné 
Mentes Valinak, hogy édesapja naplóját 75 év után is 
megőrizte és újságunk rendelkezésére bocsájtotta, sokat 

segítve a kézirat felismerésében. A naplót olvasva szinte 
testközelből ismerhetjük meg a háború borzalmait, hálát 
adva Istennek, hogy nekünk már nem kellett ilyet átél-
nünk. Kevesen ugyan, de vannak még a faluban, akik 
gyerekként háborús „élményeket” élhettek meg. Remél-
jük, hogy a jövő generációja is csak a naplóból ismerheti 
meg a háborús eseményeket. 

Mihócza László 

Mentes Tibor honvéd 25. Hegyivadász pótzászlóalj, 4. 
szakasz 

1944 szeptemberében bevonultam Bélapátfalvára. Itt 
egy iskolában lettünk elszállásolva, nappal dolgoztunk 
egy raktárban, olajos kannákat kellett átrakni. Este össze-
ültünk, közben jöttek újabb bevonulók Ungvár, Bereg-
szász és Szatmárnémeti környékéről. Szalmán feküdtünk, 
a következő nap átvittek 80 embert a szomszéd faluba 
(Monosbél), innen Bélapátfalvára jártunk vissza dolgoz-
ni, 20 vagon szénát raktunk ki. Innen Mikófalvára kerül-
tem, ez egy gazdag falu volt, sok tejet lehetett inni. Egyik 
délután jött a parancs, hogy mindent összepakolni, este 
átmenni Bélapátfalvára. Az egész század együtt állt a té-
ren, a létszám megállapítása, névsor stb. miatt. Aztán egy 
kis hadnagy átvett minket, később bebizonyította, hogy 

Ő nagyon jó ember. Bejelentette, hogy hajnali 4-kor min-
denki hosszú gyaloglásra legyen elkészülve. Ekkor szállás 
már nem volt, erre az éjszakára almafa alatt aludtunk. 
Reggelre a hátizsák is tele hullott almával. Aztán 3 óra 
körül ébresztő, a kofferokat kocsikra raktuk, mi pedig 4 
órakor tényleg elindultunk a bizonytalan jövő felé! Alig 
gyalogoltunk pár km-t, máris észrevettük, hogy a ba-
kancsba a kapca nem a legnagyobb gonddal van belehúz-
va. Elértük a legelső községet, olyan pontosan emlék-
szem rá most is, mintha csak tegnap lett volna! Ahogy a 
faluba értünk, előtte van egy kastély bejárat jegenyefák-
kal, a kerítés mentén szintén öreg fák, mintha suttogná-
nak. Beljebb a falut úgy hívják, hogy Szilvásvárad. Kis 
patakon kell átmennünk, mely a falun folyik keresztül, 
két oldalán öreg odvas fűzfák tekergetik a derekukat. 



18 

 

Majd a falut elhagyva ismét találkozunk a hegyekben. 
A hegytetőn vonat füstöl. Déli 12 óra körül beérkezünk 
egy faluba, ahol az ebéd már készen vár (nagyon kevés)! 
Majd ebéd után ismét elindulunk, estére aztán beérke-
zünk Sajókazincba. Eddig egy nap alatt 48 km-t gyalogol-
tunk, mindenkinek akadt valamilyen fekvőhely, nekem 
egy oldal nélküli pajta jut, de az is jó! Másnap aztán még 
a délelőtt folyamán kimentünk a futballpályára, ahol be-
osztottak bennünket szakaszonként, mert nemcsak Bél-
apátfalváról voltunk mi itt. Mi is megkaptuk a tábori szá-
munkat, persze még nem tudtuk, hol fogunk dolgozni. 
Még 3 napig itt tartózkodtunk, itt láttam először kikötést, 
az áldozat nem a mi századunkban volt. Aztán ismét el-
indultunk hosszú napokon keresztül, itt már olyan kis 
községek voltak, hogy még annyi kocsi se volt a faluban, 
hogy a kofferjainkat elvitte volna. Rettentő hőségben, 
poros hegyoldalakban, kofferral és nagykabáttal a kezem-
ben gyalogoltam, a lábaink majd széjjelmentek és még a 
kezünkbe ez a rengeteg holmi is. Estefelé az úgynevezett 
szállásunkra megérkeztünk, mindenki eldőlt, mint egy 
zsák. Egész nap enni legtöbbször reggeli sem volt, és 
csak este főztünk valami krumplileves-félét. Ez a kínlódá-
sunk kb. 12 napig tartott. Végre aztán megérkeztünk 
Sátoraljaújhelytől északra egy kis községbe, amelyről 
most már azt hallottuk, hogy végig itt is maradunk. Csu-
pán pár napig laktunk az első helyünkön, majd egy má-
sik helyre vittek minket. Mi 13-an egy nagyon kicsi 
konyhába kerültünk egy tót családhoz, ahol nagyon ké-
nyelmetlen helyünk volt. A falutól 3 km-re minden reg-
gel kimentünk. Itt aztán 3 m mély és ugyanilyen széles 
árkot kellett készítenünk. Hát először még csak ment 
valahogy, 2 órát dolgoztunk, 2 órát pihentünk a szer-
számhiány végett, de aztán megérkeztek az állami új 
szerszámok, mindenkinek egy-egy a nevére lett írva, 
amikről elszámolással tartozott. Nekem csákány jutott, 
hát el lehet képzelni, soha életemben még könnyebb 
szerszám nem volt nagyon a kezemben, nem csákány! 
Fönn a parton az ellenőrző utász urak, akik alig tudtak 
magyarul, mert ruszinok voltak és a fronton nem tudták 
őket használni, hát ide hozták őket. Hogy aztán a tenye-
rem hogy nézett ki már az első napon, arról nem is jó 
beszélni és aztán ilyen kézzel később is dolgozni, hát a 
kínlódás szó nem elég ahhoz, hogy leírhattam, amit érez-
tem. Enni bizony elég keveset kaptunk. Ahol laktunk, 
különösen az asszony nagyon kicsinyes volt. Csupán né-
ha napján fél liter tejet adott, persze pénzért adta! Min-
den nap mennünk kellett dolgozni, még esőben is és a 
saját ruhánkban voltunk. Éhségünket azzal csillapí-
tottunk, hogy esténként megittunk a kocsmába vagy 6 fél 

deci erős pálinkát, aztán akkor nem szomorkodtunk, sőt 
még énekeltünk is! Ezt a községet úgy hívták, hogy Mi-
kóháza, 2 napig dolgoztunk, amikor hirtelen parancsra 
ott hagytunk csapot-papot. A ládáját és a szerszámát 
mindenkivel levitették Sátoraljaújhelyre, ahol vonatra 
raktuk, mi pedig még aznap gyalog útnak indultunk. 
Bejelentették, hogy Sajókazincba kell visszamennünk, 
most persze nem Kassa felé, amerről jöttünk, hanem 
Miskolc irányába. Újabb 10 napi gyaloglás után végre 
megérkeztünk Sajókazinchoz, itt újra elszállásoltak, s kb. 
5-6 napig maradtunk itt. Most olyan rossz szállásunk 
van, hogy le se merem írni! Szerintem tyúkól volt, itt 
bizony nagyon hidegek vannak október végén meg aztán 
az eső is beesik. Itt aztán a vasútról hazahoztuk a ládáin-
kat és a szerszámainkat, utóbbit még aznap eladtam 10 
pengőért. Vasárnap délután bevagoníroztunk, és Putno-
kon át késő este megérkeztünk Bélapátfalvára. Egy heti 
itt tartózkodás után Vácra indultunk gyalog, az elmarad-
hatatlan ládákkal. Útközben megváltozott a parancs és 
Lévára irányítanak minket. Rövid gyaloglás után jött egy 
kocsi, azt a parancsot hozta, hogy Léván nincs már hely, 
menjünk vissza. Még mindig 15 km volt előttünk, hogy 
Barsendrédre érjünk. Mondhatom, az eső végig vert min-
ket, fáradtak, éhesek voltunk, ezen a napon még semmit 
nem kaptunk enni, azonban gyalogoltunk 59 km-t. Más-
nap a község lakói hoztak nekünk ennivalót. Barsendré-
den nagyon sokat éheztem, később aztán az egyik pénzes 
barátommal bejutottunk egy családhoz, ahol majdnem 
minden este készítettek vacsorát, amit mi ki is fizettünk. 
Barsendrédről annyit mondhatok még, hogy a 3 hét ott-
létünk alatt egyetlen egy nap sem volt jó idő. Egyik nap 
parancsot kaptunk a rögtöni távozásra. Ennek az volt az 
oka, hogy az oroszok már a Léván voltak. Én az összes 
holmimat egy ismerős családhoz vittem, ahol nagyon 
szívesen fogadtak. Eltávozásomkor még élelemmel is el-
láttak minket, nagyon jó szívű emberek voltak mondha-
tom. Rohamos eltávozásunk a Dunántúl felé jóleső érzés 
volt. Először azt hittük, hogy Győrnél átmegyünk a Du-
nán és valahol Sopron környékén fogunk megállni. Napi 
60 km-t is megtettünk. Egy napon aztán átmeneteltünk a 
Vágdunán és máris a Csallóközben jártunk. Itt egy nagy 
községben kötöttünk ki, úgy hívták, hogy Gúta. Másnap 
a falunak egy másik részén lettünk elszállásolva, sej-
tettük, hogy hosszabb ideig maradunk itt. Mi öten bará-
tok nagyon jó helyre kerültünk, egy rokkant szabómes-
terhez, aki inkább gazdálkodó volt, mint szabó. Ez a jó-
szívű ember az Ő hátsó szobájában ágyakat adott ne-
künk, és napi háromszori étkezést kaptunk. A felesége 
kimosta a ruhánkat és igyekeztek a kedvünkben járni. 
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Két hétig voltunk náluk s ez alatt nagyon megszerettük 
egymást, karácsony előtt három nappal jöttünk el, sírva 
búcsúztunk el egymástól. Engem különösen nagyon sze-
rettek, mindig tudtam alkalmazkodni illetve a nyelvükön 
beszélni. Az öreg felírta a címemet is és kért, hogy a hábo-
rú után feltétlenül felkeressem. Távozásunkkor megtudtuk, 
hogy hajóval fogunk Németországba menni. Vendéglátóink 
elláttak bennünk kaláccsal, szalonnával, kenyérrel. Így in-
dultunk el a 23 km-re lévő Komáromba, hogy hajóra száll-
junk. Mivel légi támadás volt éppen, ezért városon kívül 
vártuk meg az öreg estét. Végre bejutottunk a hajóba, itt 
elég meleg fogadott minket. Az általam már olyan jól is-
mert Szent Gellért hajóra szálltunk. Befogadó képessége 
1000 személy, de mi 1300-an voltunk és 3 plusz vagon volt 
az egyéb holmik számára. Benn a hajóban kabin csak a 
tiszteknek és a feleségüknek jutott. Mi csupán a folyosókon 
és egy szórakoztató helyiségbe voltunk elhelyezve, lefeküd-
ni nem lehetett, csak mindenki összehúzódva ült és ha már 
nem bírta, nekidőlt a másiknak. A gépház környékén olyan 
nagy volt a hőség, hogy ing nélkül is izzadtunk. Jó magyar 
szokás szerint a hajónk csak két nap késéssel indult el. …. 
 
Folytatás a következő számban! 

A fotón szereplők balról jobbra haladva: Mentes József, Men-
tes Vali, Mentes Imre, Mentes Tibor 1966-ban, a régi cipész-
műhelyben 

10 éves  a Sopronkövesdi Nyugdí jas  Egyesület  

A 2010-es önkormányzati választást követően fogalma-
zódott meg bennem az a vágy, hogy nálunk is legyen a 
nyugdíjasoknak egy olyan fóruma, ahol problémáik, 
gondjaik felszínre kerülhessenek, amit közvetíthetünk és 
cserébe az idősebb korosztály is átadja a hosszú évek alatt 
összegyűlt tapasztalatát és tudását. Természetesen a 
nyugdíjas évek elszigeteltségét is csökkenthetnénk közös 
összejövetelekkel, kirándulásokkal, programokkal, ezzel 
is színesitve a falu közösségi életét. Miután Polgármester 
Úr szabad utat engedett a szervezéshez, összegyűjtöttem 
a falu 10 legidősebb, legismertebb tagjait, már működő 
egyesülettől mintapéldányt kaptam a szabályzatunk kiala-
kitásához, és felkértem Mentes Györgyöt az elnöki funk-
ciók ellátására, és Gagyi Endrét, a számítógépek kezelésé-
nek kiváló ismerőjét az adminisztrációs feladatokra és 
munkánk archiválására kértem. December 31-ével jog-
erőre emelkedett Egyesületünk bírósági bejegyzése. 

Az összejöveteleket a régi ÖNO épületében tartottuk 
minden kedden, és már az első évben batyus bált szer-
veztünk élő zenével, tombolával és meglepetés vendégek-

kel. Az akkor még kiváló összhangban működő énekes-
zenész formáció, a Félnótások lelkes csapata adott kiváló 
- nekünk és rólunk szóló - műsort a hely hangulatának 
megfelelő stílusban és nagy szeretettel. Taglétszámunk 
márciusban 30 főre emelkedett és szinte valamennyien 
résztvettünk az első, csáfordjánosfai tőzikést, a nicki mű-
gátat és a fertődi Eszterházy Kastélyt is megtekintő ki-
rándulásunkon. Május közepén a sopronhorpácsi temp-
lomot, Kőszeget, Velemet, Novákfalvát, a kámi arborétu-
mot látogattuk meg, és még ebben az évben voltunk a 
Pannonhalmi Apátságban, Zircen, Balatonfüreden, Ti-
hanyban és Badacsonyban is. 

2012-ben a MOL -  ÖKOTÁRS Alapítvány pályázatán 
sikeresen indultunk és a Zöld Program keretében az 
ÖNO udvarának, kertjének rendbetételére, parkosítására. 
A pályázatot elnyertük és rengeteg társadalmi munkával 
-bevonva az iskolásokat is- a feladatokat személyre sza-
bottan oldottuk meg, Például tervezés, gépi és kézi mun-
kák, növénybeszerzés, kerítésépítés. Majd az önkormány-
zat támogatásával elkészült a kemence is, ami nagyon  
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sok közös programunk színhelye volt. Például bemutatót 
tartottunk kenyérkészítésből, beleértve a dagasztást, ke-
lesztést és sütést, és évekig az általunk sütött kenyeret 
osztották el augusztus 20-án, az új kenyér ünnepén a 
szentmisén résztvevők között. 

Ugyancsak itt mutattuk be a kelt tészták elkészítésének 
fogásait. Sütöttünk különféle kalácsokat, aranygaluskát, 
buktát, kakaós csigát, kalinkót, túrós bugyrot, sósstanglit. 
Megjegyezném, hogy évekig az általunk készített kalácsot 
kapták a falu nyugdíjasai vendégváróként az éves kará-
csonyi segélyek kiosztásakor. 

Gagyiné Anikó, Erdélyből származó társunk megtaní-
totta nekünk a kürtőskalács készítés fortélyait, és egyik 
KÖN napon több mint 15 kg lisztből a falu lakosai és a 
látogatók részére kóstolót sütöttünk. Az iskolás gyerekek 
Mikulás futása alkalmával gyakran sütöttünk almát, lan-
gallót, de besegítettünk a szervezési munkákba is. Mi 
szorgalmaztuk az első Sütiviadal megszervezését, tagjaink 
közül többen részt vettek és mi nyertük a sós kelt tésztá-
ban az 1. díjat. Többször részt vettünk főzőversenyeken 
is, itt kóstolhatták meg a falu lakói az erdélyi Vaszi Erzsi-
ke különleges és nagyon finom csorbalevesét is. 

Fogadást tartottunk a kövesdi születésű Maráz Sándor 
Apát Úr tiszteletére az általa a falunak állíttatott Szent 
István-szobor átadási ünnepségén. Nemcsak süteménnyel 
járultunk hozzá, a szervezésben és a felszolgálásban is 
aktivizáltuk tagjainkat. 

Összesen 14 alkalommal voltunk kirándulni. 2012-ben 
két napos volt az utunk, Ópusztaszeren, Szegeden és Ka-
locsán jártunk. 2013-ban Jákon, Szentgotthárdon és az 
Őrségben kirándultunk. 2014-ben Nagycenk, Brennberg-
bánya, Sopronbánfalva, Fertő tó, Páneurópai Piknik em-
lékhely és Ausztriában a fraknói vár volt az útirány. 2014 
őszén eljutottunk Bokor József idegenvezetésével Szlové-
niába, Lendvára és Mariborba. 2015 őszén Budapesten a 
Hősök Terét, az Országházát, Mátyás templomot, Szt. 
István Bazilikát és a Citadellát fedezhettük fel. 2016-ban 
Esztergomban, Dunakanyarban, Szentendrén és Felcsú-
ton jártunk. 2017-ben ismét két napunk volt megcsodálni 
Gödöllő, Egerszalók, Eger, Aggtelek Lillafüred és Diós-
győr nevezetességeit. 2018 tavaszán Székesfehérvár vá-
rosát, Gárdonyban a Pákozdi-emlékhelyet néztük meg. 
2018 őszén két napos kirándulásra mentünk Szigetvárra, 
Harkányba, Villányba, Máriagyűdre és Pécsre. 2019 nya-
rán Herenden, Veszprémben, Balatonfüreden és Sziglige-
ten voltunk, valamint egy napon két főváros is úticélunk 
volt, Pozsony és Bécs. 

Színházi előadásokra is jártunk,  első években volt bér-
letünk is. Később az operett előadásokra volt nagyobb 
igény, így a Barlangszínházban és a Fertődi Kulturális 
Centrumban volt lehetőségünk megnézni ezt a műfajt. 

Meg kívánom jegyezni, hogy jelentősen támogatja 
Egyesületünket az önkormányzat, köszönjük szépen! A 
kirándulások teljes összegét nem biztos, hogy mindenki 
jó szívvel ki tudná fizetni, de így lehetőségünk van isme-
reteink bővítésére. 

Alig valamivel később, mint mi, alapította Gróf Judit az 
Agghegyalja Mozaik helyi lapot, így ők is 10 évesek. En-
gedjétek meg nekem, hogy mint az újság legrégebbi íro-
gatója és mellesleg az újság nevének kigondolója, hadd 
gratuláljak! Ilyen sikeres újság lassan országosan sem 
található. Én azért szívesen olvasnám Judit gondolatait az 
újságban, ha már a szerkesztésére nincs is ideje. Gondo-
lom tanácsaival szívesen segít a továbbiakban is. Az új-
ságnak további sikereket kívánok! 

Végül szeretettel gondolok Baba nénire, aki az alapító 
tagok közül hagyott itt bennünket. Hiányozni fog moso-
lyod, őszinte érdeklődésed és kíváncsiságod. Emlékszem, 
mikor Pesten voltunk augusztus 20-i viharnál, azt mond-
tad, ki nem hagynád ezt a felfordulást. Igaz a halottakról 
még nem tudtunk, de izgatóan jó bulinak tűnt akkor. Te 
már találkoztál régi barátainkkal, Bolter Lacival, Maráz 
Erzsivel, Fodrász Ilivel, Kifovitsné Szerafinnal, Fülöpné 
Jolival. Remélem egy helyen és jó helyen vagytok. Isten 
veletek! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biczó Szabolcsné Németh Teréz 
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A Mária  Rosa Myst ica  szobor története  

Európában a leglátogatottabb Mária-jelenés helyszíne a 
franciaországi Lourd, ahol 1858. február 11-én a Mossa-
bille-barlangban a szegény, tanulatlan 14 éves Bernadette 

Soubirousnak megjelent a Szűzanya. Július 16-ig 18 
alkalommal jelent meg, bűnbánatot és engesztelést kérve. 
„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás„. 

Nem kevésbé látogatott a portugáliai Fatima, ahol a 
közeli Corada Iria nevű helyen három pásztorgyerek 
(Lúcia, Francisco, Jácinta) előtt jelent meg a Szűzanya 
1917. május 13-án, mint a Rózsafűzér Királynéja.  A 
Bosznia-Hercegovinában található Medjugorjében 1981. 
június 21-én a Crnica hegyen 6 fiatal előtt jelent meg a 
Szűz, karján kisgyerekkel. Egyik legkedveltebb zarándok-
helye a magyaroknak, bár a Vatikán hivatalosan még 
nem ismerte el, zarándoklatok szervezése megengedett. 
Ő a Béke Királynője.   

Kevésbé ismert, hogy 1947 tavaszán az olaszországi 
Bresciához közeli kisvárosban, Montichiari-
Fontanellében is megjelent a Szűzanya a helyi kórház 
egyik szobájában Pierína Gilli ápolónőnek.  Ő a Rosa 
Mystica, magyarul titkos értelmű rózsa. A látnok Pierína 
1989-es haláláig még 35-ször megjelent, a jelenések ide-
jén többször égi jeleket láttak és csodás gyógyulások is 
történtek. Egyik jelenéskor a Szűz kérte, hogy július 13-a 
legyen a Rosa Mystica tisztelete, december 8-án pedig a 
kegyelem óráját ünnepelje a világ. A Szűzanya ruháján 3 
rózsa és 3 tőr volt látható. Az első tőr a papi és szerzetesi 
hivatások elhagyását jelentette, a második azokat a papo-
kat és szerzeteseket jelképezi, akik halálos bűnben élnek, 
a harmadik tőr pedig azokat, akik Júdás árulását kö-
vették. A 3 rózsa közül a fehér az ima szellemét, a piros 
rózsa az engesztelés és áldozatkészség, az arany rózsa 
pedig a vezeklés szellemét jelképezi.  A látnok elmondása 
alapján Cajo Perathoner fafaragó mester készítette el az 
első Rosa Mystica szobrot, amit a montichiari dómban 
helyeztek el. Az első Zarándok Madonna szobrot Her-
bert Perathoner faragta 1974-ben. A Vatikánba is vittek 
egy ilyen szobrot 1975-ben, amit akkor VI. Pál pápa vett 
át, 50-es sorszám alatt. Minden szobor talapzatán megta-
lálható a megáldás keltezése és a sorszáma is. 1976-ban 
Olaszországban borzalmas földrengés volt, de ahol a Za-
rándok Madonna szobor megfordult (Udine, Gemona) 
ott egyetlen háznak és egyetlen lakójának semmi baja 
nem esett. A Zarándok Madonna szobor Európa sok or-
szágán kívül megtalálható, Afrikában, Amerikában, stb. 
Itt Sopronkövesden a Jerikó Zarándoklat kapcsán ismer-
tük meg ezt a Mária-szobrot. A Kissné Rózsa Mária- Kiss 
Zoltán házaspár megrendelés után Montichiariból hozták 
el, hogy a hazánkat körülölelő zarándokútjukon sokfelé 
eljuttassák. A szobor talapzatán a keltezés 2003.02.08., és 

a 21680-as sorszám látható. A budaörsi házaspár tevé-
keny katolikus életet él, tagjai a Karizmatikus Mozga-
lomnak, éven át tartó jótékonysági gyűjtésükkel segítik a 
rászorulókat. Rendszeresen előadásokat tartanak, a sop-
roni Szentlélek szemináriumon kétszer is jelen voltak. A 
Zarándok Madonna szobrot igyekeznek eljuttatni temp-
lomokba, zarándok utakra. 

A közeli horvát anyanyelvű Peresznyén is van egy ilyen 
szobor, ami Bécsből egy megszűnt katolikus működteté-
sű kórház kápolnájából került oda 1985-ben. Dumovits 
István horváthzsidányi plébános peresznyei szülőházát 
ajánlotta fel egy katolikus múzeum céljára, amit 2006-
ban szenteltek fel, és azóta a Zarándok Madonna szobor 
is ott van elhelyezve. Hazánkban a Mária-tiszteletnek 
régi hagyománya van, a Mária Rosa Mystica zarándok-
szobrok is ezt a hagyományt erősítik tovább. 

Mihócza László 
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EUROPE FUTURE of YOUNG in RURAL AREA —  
A vidéki f ia ta lok jövője Európában  

Ebben a témában került sor március 18. és 20. között egy 7 országot érintő online konferenciára, melynek szervező-
je önkormányzatunk volt. A következő néhány lapszámban bemutatjuk dr. habil. Obádovics Csilla szakmai előadását, 
aki amellett, hogy a Soproni Egyetem oktatója, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet szakmai munkatársa. 

Mit jelent a szó, hogy vidéki? Hogyan határozzuk meg, 
mi a vidék? Amikor a vidéki életről beszélgetünk, általá-
ban a falusi élet jellemzői jutnak az eszünkbe. A „vidéki” 
szó hallatán a legtöbben a mezőgazdasági tevékenységek-
re gondolunk, és hajlamosak vagyunk a „vidéki térség” 
és a „agrár térség” között egyenlőséget tenni. Szintén 
gyakori, hogy a „vidéki” terület alatt elmaradott és fejlet-
len területet értenek, alacsony népsűrűséggel, alacsony 
jövedelemmel, idősebb népességgel, amely nagymérték-
ben függ a mezőgazdasági foglalkoztatástól. És vannak 
olyanok, akik egy nagyon csendes idilli képre gondolnak, 
paradicsomi körülményekkel. Hadd mutassam be először 
hazánkat, Magyarországot.  

Magyarország a Kárpát–medencében, hét országgal 
határolt területen helyezkedik el. Északon Szlovákia, 
észak-keleten Ukrajna, keleten Románia, délen Szerbia 
és Horvátország, dél-nyugaton Szlovénia, nyugaton 
Ausztria határolja. Hazánk területe 93 ezer négyzetkilo-
méter, 9,77 millió lakosa van, népsűrűsége 105 fő/km2. 
Magyarországon 3153 település van, de csak 22-ben van 
több mint 50 ezer lakos. Magyarország 8 régiója: Buda-
pest, Közép-Magyarország (csak Pest megye alkotja), 
Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, 
Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld. 19 me-
gye van, a 20. Budapest. Az ország települései Budapes-
tet nem számítva 175 járásba vannak sorolva. Sopronkö-
vesd a nyugat-dunántúli régióban, Győr-Moson-Sopron 
megyében, a Soproni járásban, közvetlenül az osztrák 
határ mellett található. Ez a határközeliség jelentősen 
befolyásolja a település vonzerejét, nem csupán a külföldi 
munkalehetőségek miatt, hanem azért is, mert az itt élő 
lakosság szocializációjában a szomszédos ország hatása is 
érződik (pl. tiszta, rendezett előkertek, tolerancia, türe-
lem embertárainkkal szemben stb.). 

 
 
 

Magyarország régiói 
 
Hazánk települései jellemzően kislélekszámú falvak, 

kisközségek. 30 ezer fő feletti város mindössze 34 db 
van, de a népesség közel fele él ezekben a hazai viszony-
latban nagyvárosokban. 10 ezer és 30 ezer fős település is 
mindössze csak 110 van a 3155 településből. 

 

Települések megoszlása településméret szerint (2020.01.01.) 

Település méret 
(lakosságszám) 

Népesség 
Települések 

száma 

500 fő alatt 286875 1144 

500 – 1499 917071 1015 

1500 – 2999 1118904 533 

3000 – 9999 1606571 319 

10000 – 30000 1796402 110 

30.000 fő felett 4045319 34 

Összesen 9771141 3155 
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A települések 36%-a 500 fő alatti, de összesen a telepü-

lések kétharmada 1500 fő alatti lakosságszámmal rendel-
kezik. A népességnek mindössze 2,9%-a 500 fő alatti 
településeken, 12%-a 1500 fő alatti településeken él. Sop-
ronkövesd ez utóbbi kategóriába tartozik.  

Nézzük meg, hol is találhatók az országban ezek a kis 
települések. A térképen jól látható, hogy Magyarorszá-
gon belül nagyon differenciált a kép. A kistelepülések – 
az 500 fő alatti aprófalvak - egy csoportja Észak-
Magyarországon, a szlovák határ közelében található. 
Ugyanakkor a Dunántúlon, a nyugat-dunántúli és a dél-
dunántúli régióban nagyon sok aprófalu és kistelepülés 
található.  

 
Az előadást a következő lapszámban folytatjuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kistelepülések Magyarországon 

 
 

Mit gondolnak részt vevők a konferenciáról? 
Obádovics Csilla: 
Márciusban részt vettem előadóként az EFYRA 
pályázat keretében szervezett konferencián. 
Érdekes volt megtapasztalni a többnyelvű on-

line konferencia és a szinkrontolmács működését. Na-
gyon tetszett, hogy a konferencia előádások között a tér-
ségről készült videófilmeket vetítettek, amelyek színesí-
tették és még élvezetesebbé tették a programot.  
 
Németh Boglárka: 

Jól éreztem magam, érdekes volt, hogy külön-
böző országok osztották meg véleményeiket, 
tapasztalataikat a vidéki életről.  
A Sopronkövesdről készült videók kimondottan 

tetszettek, jó volt végignézni, hogy ennyi mindenre büsz-
kék lehetünk. Részletes és izgalmas képet kaphattak fa-
lunkról a külföldi résztvevők, még ha a személyes talál-
kozásra nem is volt lehetőség a járványhelyzet miatt.  
A csoportos feladatban a falusi élet előnyeit, hátrányait 
tárgyaltuk meg, illetve hogy miként lehetne fejleszteni a 
vidéki területeket, hogyan lehetne több fiatalt vidéken 
tartani. Ez számomra kimondottan elgondolkodtató volt, 
hiszen egyetemistaként én is szembesültem már az emlí-
tett nehézségekkel.  
Hasznosnak tartottam a konferenciát, mivel más európai 
országok helyzetéről is képet kaphattunk, megismer-
hettük az egyes országok közötti hasonlóságokat, különb-
ségeket a vidéki élettel kapcsolatban.  

 
Holecz Zsuzsa: 

Nagyszerű lehetőségnek tartom az efféle pá-
lyázatokon való részvételt. Vidékfejlesztésről 
beszélünk, de ennél sokkal többről van szó.  
Fiatalok bevonásával veszi célba a fiatalok 
jövőjét méghozzá úgy, hogy nemzetközi szin-

ten cserélődnek ki a gyakorlati és szakmai tapasztalatok a 
vidéki élet vonzóbbá tétele céljából.  
Ötleteket kaptunk a bevált gyakorlatok kiaknázására és a 
hátrányok leküzdésének példáira is. Még a pandémia 
sem tudta meghíúsítani azt, hogy egyidejűleg összeülje-
nek a 7 országot képviselő résztvevők. A konferencia ál-
tal tervezett eredményes együttműködésen túl arra is le-
hetőség volt, hogy Magyarország részéről Sopronkövesd, 
mint a márciusi rendezvény házigazdája - bár csak virtu-
álisan, de - megmutathatta szépségeit, vendégszeretetét. 
Ennek köszönhetően a már meglévők megerősítése mel-
lett, újabb külföldi kapcsolatokkal gyarapodott a falu, és 
Európa több pontjára eljuttattuk ennek az összetartó fa-
luközösségnek a hírét. 
Külön köszönet Fülöp Zoltán polgármester úrnak, hogy 
kézbe vette a kezdeményezést és összefogta a csapatot.  
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MULTIPLY Projekt—Közös Európai 
Tudásmegosztó Konferencia   

2021. április 16-án a Multiply projekt keretében, az 
Önkormányzat képviseletében Fülöp Zoltán polgármes-
ter úrral részt vehettünk egy megújuló energiahasznosí-
tás, energiahatékonyság, közlekedés és közösségi részvé-
tel témában megrendezett egész napos online konferenci-
án. A projektben részt vevő 6 országot képviselő önkor-
mányzatok megosztották egymással jó gyakorlataikat és 
tapasztalataikat. Az online formát kicsit megtörve a 
„házigazda” olasz partner egy virtuális platformot hozott 
létre, melyben országonként, az önkormányzatokat be-
mutató roll up-okkal tarkított kiállítótér, konferenciate-
rem és kávézó is helyet kapott, ahol chatszoba biztosí-
totta a virtuális kávézás és közvetlen kapcsolatteremtés 
lehetőségét. 

 
 
 

 
 
 
 
 

A konferencia 4 fő témában valósult meg: megújuló 
energiahasznosítás, energiahatékonyság, közlekedés és 
közösségi részvétel. Összesen 24 előadást hallgathattunk 
meg, az előadók magyar, osztrák, olasz, lengyel, német és 
svéd nyelven tartották meg előadásaikat, köztük Fülöp 
Zoltán polgármester úr is bemutatta Sopronkövesdet, és 
a „Zöldszívű falu projektet”. 

Az egész napos rendezvényen számos érdekes megoldás 
hangzott el, hogy a különböző országok hogyan igyekez-
nek elérni a fenntartható energiagazdálkodást és közleke-
dést, milyen módszereket használnak a szemléletformá-
láshoz a saját szabályozási rendszerüknek is megfelelve. 

Új ismeretekkel, rengeteg jó példát tanulva és mutatva 
zárhattuk a napot, melyeket próbálunk beépíteni a falu 
életébe, hogy még élhetőbb, még környezetbarátibb, még 
zöldebb legyen. 

Császár Katalin 
projektmenedzser 
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Programterveink  

A programvál tozás jogát  fenntart juk!  
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Programterveink  
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Köszönjük a segítőknek!  

A csapból is a hálálkodás folyik mostanában. De 
az a legkevesebb, hogy mindenkinek megköszön-

jük a sokszor önfeláldozó és erőn felüli teljesítményét, 
teljesen mindegy, hogy kap-e érte fizetést vagy feleskü-
dött – e. Nem vagyok benne biztos, hogy könnyedén 
venném az akadályt egy Covid-osztályon, sem fizikailag, 
sem lelkileg. Sokan olyan feladatot látnak el, melyet nem 
lehet otthonról elvégezni, minden nap megfertőződhet-
nek. A családok is nagy terhet cipelnek a távoktatás mi-
att. Mindenkit megillet a köszönet. 

Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen viszonylag védett 
közegben mozgok, és értem nem kell minden nap izgul-
nia a családomnak. Viszont bármikor megtörténhet a 
baj, ahogy meg is történt. Egyik reggel elindítottam a 
mosógépet, néhány perc múlva észrevettem, hogy vastag 
füst jön a konnektorból, aztán lángolni kezdett. Hála a 
szüleimnek és a sokszor végighallgatott balesetvédelmi 
oktatásoknak, kirohantam és lenyomtam a biztosítéko-
kat. Ekkor kezdtem el reszketni. A tűz és a füst meg-
szűnt, de nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy mi 
van a falban? Ott sincs tűz? Ha most hívok egy villany-
szerelőt, aki kezd valamit a konnektorral, aztán nyugod-
tan folytatom a napomat, vajon eleget tettem -e és nem 
fog leégni az otthonunk? Biztos, ami biztos! Hívtam a 
112-t. Kicsit szégyelltem magam, hogy egy nem létező 
tűz miatt telefonálok. Na mindegy, mert ugye biztos, 
ami biztos! Egyből felvették, elmondtam, hogy mi tör-
tént, megkaptam az utasításokat, hogy: áramtalanítás, 
szellőztetés és ki a házból! Továbbá, tartsam magamnál a 
telefont, mert vissza fognak hívni. Ez hamarosan meg is 
történt. 

Izgatottságomban teljesen elvesztettem az időérzéke-
met, de meg mernék esküdni, hogy a telefonálástól nem 
telt el 6-7 perc és valaki becsengetett hozzánk. Egy gyalo-
gos önkéntes tűzoltó állt az ajtóban, hogy hallotta a ri-
asztást, jött segíteni!!! Mondta, hogy hamarosan érkez-
nek a bajtársai. Elmondatta velem, hogy mi történt, meg-
nézte a konnektort és a biztosítékokat és hívta a többie-
ket, hogy elmondja mi a helyzet. Innen megint nem telt 
el 6 -7 perc és itt állt a tűzoltó autó a ház előtt! Özön-
löttek be a tűzoltók. Megint elmondtam, hogy mi tör-
tént, ők szintén megnézték a konnektort és a biztosíté-
kokat. Ezután jelentették a hozzánk úton lévő soproni 
hivatásos tűzoltóknak, hogy mi a helyzet. Ekkor már 
nagyon kínosan éreztem magam, ezt mondtam is nekik. 
Nem gondoltam, hogy ekkora felfordulást okozok, csak 
szerettem volna meggyőződni, hogy nincs a falban tűz… 
Kedvesek voltak és megnyugtattak, jól tettem, hogy tele-
fonáltam. Amíg vártunk, vártunk és vártunk, megkérdez-
ték, hogy ismerek-e villanyszerelőt, aki ki fog most jön-

ni, kapásból ajánlottak kettőt - hármat. Végül megérkez-
tek a hivatásosok, ismét özönlöttek be a tűzoltók és is-
mét elmondtam, hogy mi történt, ők is megnézték a 
konnektort és a biztosítékokat. És végre hőkamerával 
megvizsgálták a falakat és a mennyezetet. Szerencsére 
nem volt semmi gond! Így még kínosabb volt… Viszont 
óriási megkönnyebbülés!  

Azután jegyzőkönyv, ők is megkérdezték, hogy isme-
rek-e villanyszerelőt, akit hívhatok és elmondták, hogy 
nem kapcsolhatom fel a biztosítékokat, amíg a villany-
szerelő nem orvosolja a problémát.  

Hálával tartozunk. Köszönjük szépen, csodálatosak 
vagytok fiúk! Mellesleg megjegyzem, egyetlen arcra sem 
emlékszem, lehet, hogy simán elmegyek mellettetek az 
utcán – légyszi rúgjatok bokán! 

Van itt egy – két tanulság azon túl is, hogy ha valaki-
nek régiek a vezetékei a falban sürgősen cseréltesse ki! 
Az első: az önkéntes tűzoltók szabadidejükben, akár a 
családdal töltött idő rovására képezik magukat, gyakorla-
toznak és mentenek. A segíteni és menteni akarás gyalo-
gosan is elviszi őket oda, ahol baj van – non stop. A má-
sodik: nagyon megnyugtató, hogy 6 – 7 perc alatt itt volt 
valaki, aki tudott volna segíteni és körülbelül 10 perccel 
a segélyhívás után itt volt egy tűzoltóautó teljes legény-
séggel (ha olyan tűz lett volna, amit nem tudok megfé-
kezni, akkor 10 – 20 perc nagyon hosszú idő, a tűz na-
gyon elterjedhetett volna)! A soproni tűzoltóknak ugyan 
nem kellett már sietniük, hiszen az önkéntesek tájékoz-
tatták őket, viszont szerintem 20 percnél hamarabb sem-
miképpen sem tudtak volna ide érni. A harmadik: na-
gyon okos gondolat volt egy tűzoltóőrs létrehozása Sop-
ronkövesden, a helyben és a környező településeken élő, 
összesen több ezer családhoz hamarabb érhet oda a segít-
ség. Ezt is köszönjük! 

Van még mit megköszönnöm. Néhány napig olyan 
furán éreztem magam, mintha bujkálna bennem valami, 
aztán beteg is lettem. Szombaton. Hétfőn hívtam a házi-
orvosom, szerdára kaptam tesztre időpontot. Pozitív lett. 
Mi már szombattól önkéntesen karanténba helyeztük 
magunkat, hogy ne hordjuk szét, bármi is ez. Mit csinál 
az ember lánya olyan esetben, ha a rokonai Békéscsabán 
élnek és nem tudnak elugrani egy kenyérrel és némi fel-
vágottal két – háromnaponta? Szívességet kér. Meg kell 
vallanom, nem könnyű. Miki szomszédom rendre szállí-
totta a Messengeren leadott rendelésem. Nagyon szépen 
köszönjük! Egy alkalommal, amikor hozta az ellátmányt, 
mondta, hogy Csilla a boltból azt üzeni, hogy írjam ösz-
sze, amire szükségünk van és szívesen elhozzák - így is 
lett. Köszönjük szépen! Anett és Balázs, köszi a tojást! A 
kollégáim és a barátaink is rendre kérdezték, hogy tehet-
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Főszerkesztő:  Simon Tamara  Olvasószerkesztő: Raffainé Biró Veronika, (e-mail: kovesdihermesz@gmail.com)  

Szerkesztők: Biczó Szabolcsné, Borza Nikolett, Császár Katalin, Csomó Csilla, Deák Máté, Fücsökné Torma Lívia, Fülöp Zoltán, Gazsó Mi-
hály, Hajasné Guczogi Helga, Horváth Balázs, Kazinczy Péter, Menyhárt Ildikó, Mihócza László, Molnár Sándor, Nagyné Kun Zsuzsanna, 
Obádovics Csilla, Schweitzer Kornél, Szarka Gábor, Tóth Zsuzsanna, Virágh Imréné 

Fotók: szerkesztői fotók  

Nyomda: Rábaközi Nyomda 

Kiadja és terjeszti:  Sopronkövesd Község Önkormányzata, 9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.  
                         Tel: 06 Sopronkövesd - A zöldszívű falu 

Alkotóház terembérlés:  

2 órára: 2.000 Ft 

fél napra: 7.500 Ft 

egy napra: 15.000 Ft 

Ajánljuk családi rendezvényekre, baráti összejövetelekre. 

Érdeklődjön hétköznap 8 és 16 óra között Simon Tamaránál a 
+36 30/308 6375-ös telefonszámon 

Nem tudja vendégeit hol elszállásolni? 

Gondoljon az Alkotóházra vagy a kotecsi vendégházra!  

Érdeklődni lehet hétköznap 8 és 16 óra között a +36 30/308-
6375 telefonszámon. 

 4.000 Ft/fő/éj 

Törölköző felár 500 Ft/fő 

ISMERD FEL! 
Az alábbi képen egy apró részlet látható egy sopronkövesdi látványos-
ságról. Ha kitaláltad, melyik nevezetességünket ábrázolja, küldd el a 
megfejtést a kovesdihermesz@gmail.com címre, vagy a 30/308-6375-ös 
telefonszámra, legkésőbb 2021. június 15-ig. A helyes megfejtők egy 
ajándéksorsoláson vesznek részt.  

Előző játékunk szerencsés nyertese: Rákóczi Ferenc. Gratulálunk! 

Já
té

k 

E két eset kapcsán rengeteg emberre számíthattunk. 
Remélem tudjátok, ti is számíthattok ránk! Tudom, hogy 
egyáltalán nem rendkívüli a történet, hiszen mostanában 
sokakkal megesett ugyanez. Igen, természetes, hogy segí-
tünk és eszünkbe se jut, hogy vajon visszakapjuk-e. Egy-
szerűen így természetes. Mégis nagyon fontosnak tar-
tom, hogy lássuk, minden segítőnek lenne más választá-
sa is.  

A szűkebb környezetünkben is rengetegen végeznek 
valamilyen önkéntes és közhasznú tevékenységet egyesü-
letekben vagy alapítványokban, amellyel értéket őriznek, 
teremtenek vagy önzetlenül segítséget nyújtanak. Olyan 
feladatokat látnak el, amelyek az állam feladatkörébe 
tartoznak. Van valami, amit mi is megtehetünk értük 
minden évben. A levont/befizetett személyi jövedelem-
adónk 2 x 1% -ával mi rendelkezünk. Mi magunk dönt-
hetjük el, hogy mire legyen felhasználva. (Alapvetően a 
befizetett személyi jövedelemadónkat az állam a kiadásai-
ra fordítja. Ilyenek például a kórházak és a hivatalok 
fenntartása, a képviselők, a tanárok vagy az ápolók bére, 
de ebből épülnek iskolák vagy stadionok is. Erre nincs 
különösebb ráhatásunk.)  

Évente nagyjából az adózók fele nem rendelkezik az 
adója 1%-ával, ami azt jelenti, hogy egy hatalmas lottó-
nyereménnyel felérő összeg marad az államkasszában. 

Nem tudom, ki, hogy van vele, de ha én nyerném egy-
szer a milliárdos nyereményt, a java részét biztosan el-
adományoznám. Tuti, hogy a nagylózsi tűzoltók kapná-
nak belőle, hadd vegyenek eszközöket és hadd menjenek 
tanulmányútra. A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület 
és a többi kövesdi szervezet is biztosan hasznosan tudna 
elkölteni minden forintot.  

Nos, elég kicsi az esély a telitalálatra, ugyebár? Egyben 
az a sok pénz… 

Az a jó hír, hogy ez a sok pénz ott van már egyben az 
államkasszában! Csupán meg kell mondjuk, hogy a mi 
részünket kinek és milyen számlaszámra utalják át. Ha 
elég sokan megmondjuk, ha esetleg mind megmonda-
nánk…? 

Valószínűleg nem csak pár tíz- vagy százezer forint 
érkezne az óvoda alapítványának, vagy a polgárőr egye-
sületnek a számlájára. Nagyon – nagyon fontos lenne a 
civil szervezeteknek minden forint. Töltsük ki azt a 
nyomtatványt, hogy könnyebbé tegyük a munkájukat! 
Azt a munkát, amit a gyerekeinkért, az öregjeinkért és 
értünk végeznek. 

A szeretet és a törődés körbe jár. Köszönet a segítőknek! 

Tóth Zsuzsanna 


